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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/16-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-16-1 
Končanica, 08. ožujak 2016. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/13) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/13), sazivam 
 

16. sjednicu 

Općinskog vijeća Općine Končanica 

 

 za 17. ožujka (četvrtak) 2016. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 

19,00 sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

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

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2015. godine, 
3. Razmatranje te usvajanje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

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

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

doprinosa za 2015. godinu, 
11. Razmatranje po prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. 

godinu, 
12. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

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

Končanica u 2015. godini, 
14. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

2016. g. 
15. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

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

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

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

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

Končanica, 
21. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 

Končanica u 2015. godini, 
22. Razmatranje te usvajanje Izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine 

Končanica, 
23. Rasprava oko Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine Končanica te 

određivanju cijene ukopa i njezinih izmjena, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda a isti se objavljuju i na 

Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 

 

http://www.koncanica.hr/
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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. 

 
 

                           
              REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/15-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-15-5 
Končanica, 21. prosinac 2015. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 15. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 21. prosinca 
2015. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Marija Ulovec - zamjenica predsjednika, 
vijećnici; Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči Jaroslav, 
Matošević Ivo, Mihajlović Nenad i Putak Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: Bogumil Herout, zamjenik predsjednika – neopravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – 
zamjenik načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika ispred Hrvatskog naroda, Marija Kubišta 
– vijećnica Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg 
vrtića Končanica, Alen Frelih – predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Općine Končanica, 
Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i novinari NIU Jednota Daruvar i Radio Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je ovu 15. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, službenike i novinare. 
Nakon toga utvrdio je da je ovoj sjednici od ukupno 12 vijećnika njih nazočno 11 te postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 14. 
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 
24. Razmatranje po prijedlogu I izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2015. 

godinu, 
25. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica za 2015. godinu, 
26. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini, 
27. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Socijalnog programa za 2015. godinu, 
28. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa športa za 2015. godinu, 
29. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa kulture za 2015. godinu, 
30. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa Mjesnih odbora za 2015. godinu, 
31. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa udruga za 2015. godinu, 
32. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu te projekcija za 

2017. i 2018. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu, 
33. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2016. godini, 
34. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini, 
35. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2016. 

godinu, 
36. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u 

2016. godini, 
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37. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u 
2016. godini, 

38. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u 
2016. godini, 

39. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz 
proračuna u 2016. g., 

40. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. 
godinu, 

41. Razmatranje po prigovoru i prijedlogu za donošenjem Odluke o dodjeli stipendija po 
raspisanom natječaju za akademsku godinu 2015/2016., 

42. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2016. godinu sa procjenom 2016.-
2018. godine, 

43. Razmatranje po Planu i programu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 
2015/2016. godinu, 

44. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica, 

45. Razmatranje po zamolbama za oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade za 2015. 
godinu, 

- Aktualni sat  
Prijedlog dnevnog reda, bez dopuna, predsjednik je dao na usvajanje i on je jednoglasno 

usvojen. 
  

1. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2015. 
godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog prvih 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izmjenama 
je račun prihoda i rashoda planiran sa prihodima poslovanja u iznosu od 2.827.000,00 kuna, rashodi 
poslovanja iznose 3.222.000,00 kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 
54.000,00 kuna, a račun financiranja/zaduživanja  odnosi se na izdatke za financijsku imovinu i 
zaduživanje u iznosu od 424.000,00 kuna. Prvobitni plan proračuna za 2015. godinu iznosio je 
2.560.000,00 kuna a izmjenama se predlaže plan od 3.700,00 kuna odnosno povećanje za 
1.140.000,00 kuna.  

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je na što se odnosi povećanje. 
Općinski načelnik je kazao kako se povećanje odnosi na kratkoročnu pozajmicu i 

povećanje pomoći iz državnog proračuna. 
Vijećnik Davor Kek upitao je za povećanje poreza na dohodak te povećanje s osnova 

zakupa poljoprivrednog zemljišta. 
Općinski načelnik je kazao kako smo prvobitno planirali samo 500.000,00 kuna s 

obzirom da je došlo do povećanja neoporezive osnovice no podaci su pokazali povećanje, što je 
dobro. Isto tako Ribnjačarstvo Končanica je u toku ove godine platilo jedan dio zakupa iz prošle 
godine, što isto tako čini povećanje u prihodovnoj strani. 

Predsjednik je prokomentirao stavku izdataka za kamate u iznosu od 154.000,00 kuna, 
što je cijena posudbe sredstava. 

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec ujedno i predsjednica Komisije za financije i 
proračun kazala je kako je održana sjednica Komisije i stav je komisije da se ovakav prijedlog 
izmjena i dopuna podrži i prihvati. 

Vijećnik Davor Kek upitao je na što se odnose sredstava naknade štete od elementarne 
nepogode. 

Općinski načelnik je kazao kako se navedeno odnosi na prošlu godinu, jer sredstva su 
uplaćena zadnjeg dana u godini i nisu mogla biti isplaćena u prošloj godini. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i 

dopuna Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu dao na glasovanje i on je sa 10 glasova 

„ZA“ i 1 glasovom „PROTIV“ usvojen te su donesene  

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu 
 

2. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica za 2015. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U ovom 
Programu predlaže se povećanje sa 165.000,00 kuna na 497.280,00 kuna odnosno povećanje za 
332.280,00 kuna. Najveće povećanje odnosi se na ulaganja u održavanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih puteva. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 

prihvaćen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2015. godini 

 
3. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Ovaj Program planiran je sa 706.000,00 i predlaže se njegovo smanjenje za 187.000,00 kuna tako da 
se novi Program predlaže sa 519.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na izgradnju mrtvačnica a 
povećava se na uređenju poslovnih zgrada. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na 

glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2015. godinu 

 
4. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Socijalnog programa za 2015. godinu 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Socijalnog programa za 
2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 332.040,00 kuna 
a sada se predlaže povećanje za 184.960,00 kuna tako da novi plan Socijalnog programa iznosi 
507.000,00 kuna. Najveće povećanje odnosi se na Češki dječji vrtić Končanica, čime su sada 
izmirena sva dugovanja prema Vrtiću i zaposlenicima.  

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec upitala je za povećanje subvencije troškova 
stanovanja te za tekuće donacije. 

Općinski načelnik je kazao kako se radi o pomoći u obnovi kuće u kojoj stanuje Marija 
Laslo a ostale pomoći se odnose na socijalne pomoći, struja, smeće.   

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena Odluke 

o financiranju Socijalnog programa za 2015. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno 

usvojeno te je donesena slijedeća 

Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa iz Proračuna Općine 

Končanica za 2015. godinu 

 
5. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa športa za 2015. godinu 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Programa športa za 2015. 
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 50.000,00 kuna i 
predlaže se povećanje za 14.000,00 kuna tako da novi Program se predlaže sa 64.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena Programa 

športa za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

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

Končanica 

u 2015. godini 

 
6. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa kulture za 2015. godinu 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Programa kulture za 
2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program prvobitno je planiran sa 
33.000,00 kuna a sada se predlaže povećanje za 22.000,00 kuna tako da novi Program se predlaže u 
iznosu od 55.000,00 kuna.  

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec upitala je da li udruge dostavljaju svoja izvješća 
o radu i utrošku sredstava, na što je dobila potvrdan odgovor. Na navedeno se kraće osvrnuo i 
predsjednik. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena 

Programa kulture za 2015. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su 

donesene 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2015. 

godinu 

 
7. Razmatranje po prijiedlogu I. izmjena Programa Mjesnih odbora za 2015. godinu 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Programa Mjesnih odbora 
za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program prvobitno je planiran sa 
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25.000,00 kuna a sada se predlaže povećanje za 109.000,00 kuna tako da se predlaže novi Program 
u iznosu od 134.000,00 kuna. Mjesni odbori su bili aktivni na uređenju poljskih puteva i nerazvrstanih 
cesta. 

Predsjednik je kazao kako je neujednačeno financiranje Mjesnih odbora. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena 

Programa Mjesnih odbora za 2015. godinu dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 1 

glasom „PROTIV“ usvojen te su donesene 

I. izmjene i dopune Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine 

Končanica u 2015. godini 
 

8. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena Programa udruga za 2015. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena Programa udruga za 

2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 53.000,00 kuna i 
predlaže se njegovo povećanje za 7.000,00 kuna tako da novi Program se predlaže sa 60.000,00 
kuna.  

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec upitala je za čega se koriste sredstva za Vijeća 
nacionalnih manjina te na što se odnose donacije udruženjima građana. 

Alen Frelih, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine je kazao kako se sredstva 
koriste za pomoć u radu Čeških beseda te za tekuće troškove samog Vijeća. 

Općinski načelnik je kazao kako u udruženja građana spada udruga policije 91 iz 
Daruvara, udruga civilnih žrtava domovinskog rata i druge srodne udruge. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena 

Programa udruga za 2015. godine dan na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su 

donesene 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba udruga s područja Općine 

Končanica za 2015. g.godinu 
 

9. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu te projekcija 
za 2017. i 2018. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu sa Odlukom o izvršavanju dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Prijedlog Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa 
financiranja/zaduživanja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda poslovanja u iznosu od 
2.557.00,00 kuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.000,00 kuna, rashoda 
poslovanja u iznosu od 2.538.000,00 kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 
521.200,00 kuna. Račun financiranja/zaduživanja planira se u iznosu od 500.000,00 kuna. Proračun 
je planiran u iznosu od 3.560.000,00 kuna a temelji se na pokazateljima iz 2015. godine. Za 2017. 
predviđa se proračun u iznosu od 3.700.000,00 kuna a za 2018. godinu 3.800.000,00 kuna.  

Općinski načelnik je kazao kako kako se prihodovna stavka bazirala na ovoj godini a 
rashodovna strana na temelju prihodovne strane radi uravnoteženja proračuna. Predviđena su 
povećanja za udruge.  

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec  upitala je za planirana sredstva od zaduživanja 
u projekcijama za 2017. i 2018. godinu.  

Općinski načelnik je kazao kako je to stavljeno tako u projekcije. Na godinu bi trebali 
realizirati dugoročno zaduženje tako da toga ne bi bilo. 

Vijećnik Davor Kek zatražio je pojašnjenje otplate glavnice primljenih zajmova za 
2015. godinu u iznosu od 500.000,00 kuna. 

Općinski načelnik je kazao kako je ta stavka povećana zbog dugoročnog zaduživanja. 
Ako se ono ostvari stavke će se mijenjati. 

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec kazala je kako je Komisija za financije i 
proračun razmatrala navedeni prijedlog Proračuna za 2016. godinu i stava je da se navedeni 
prijedlog prihvati. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Proračuna za 

2016. godinu sa Odlukom o izvršavanju dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 

donesen 

Proračun Općine Končanica za 2016. godinu te projekcije proračuna za 2017. i 

2018. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu 
 

10. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2016. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program se 
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planira sa 495.000,00 kuna rashoda i u istom omjeru i izvora financiranja. Temelji se na Programu iz 
2015. godine. Popis poljskih putova je napravljen. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 

donesen 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 

2016. g. 
 

11. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj 
Program planira se u iznosu od 871.000,00 kuna. Tu je planirana i dogradnja Vatrogasnog doma u 
Končanici. Eko rasvjeta je isto tako tu stavljena i u proljeće će se krenuti u to.  

Vijećnik Mladen Herout ukazao je na provedbu eko rasvjete u Općini Dežanovac. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu dao na glasovanje i on je 

jednoglasno usvojen te je donesen 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2016. godini 
 

12. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 
2016. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog socijalnog programa za 

2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planira se u 2016. godini sa 
289.000,00 kuna (dodana stavka vezano uz Tekuće donacije Dječjem vrtiću Vladimir Nazor Daruvar 
na prijedlog predsjednika). 

Zamjenica predsjednika predložila je da se sredstva predviđena za novorođenčad ne 
mijenjaju i podijele sa novorođenom djecom u 2016. godini. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Socijalnog 

programa za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine Končanica za 

2016. g. 
 

13. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u 
2016. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Programa udruga za 2016. 

godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 60.000,00 kuna a 
odnosi se na tekuće donacije građanima u iznosu od 7.000,00 kn, VZO Končanica u iznosu od 
45.000,00 kuna i Vijećima nacionalnih manjina Općine u iznosu od 8.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih 

potreba udruga za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2016. godinu 
 

14. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u 
2016. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog javnih potreba u kulturi za 

2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je na nivou 2015. 
godine. Ukoliko se ukaže potreba rebalansom povećati će se određene stavke radi kulturnih 
događanja. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih 

potreba u kulturi za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2016. godinu 
 

15. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u 
2016. godini 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog javnih potreba u športu za 

2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planira se za 2016. godinu u 
iznosu od 60.000,00 kuna a odnosi se na tri nogometna kluba i streljačko društvo Končanica.  

Vijećnik Jaroslav Koči predložio je da se Streljačkom društvu da 20.000,00 kuna s 
obzirom na postignute rezultate. 

Predsjednik je kazao kako jedna članica treba nastupati u državnoj reprezentaciji. 
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Općinski načelnik je kazao kako će im se dati ali trebali bi naći sponzora. Pomoći će im 
se u traženju sponzora. Skup je to sport. U veljači iduće godine idu na natjecanje u Njemačku, u 
Minhen. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih 

potreba u sportu za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Končanica u 2016. godini 
 

16. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz 
proračuna u 2016. g. 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Programa javnih potreba 

mjesnih odbora za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program predlaže se 
u iznosu od 48.000,00 kuna. 

Nakon kratke rasprave, u kojoj su sudjelovali Općinski načelnik i vijećnici Mladen 
Herout i Ivo Matošević, predsjednik je prijedlog Programa financiranja Mjesnih odbora za 2016. 

godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2016. 

godini 
 

17. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. 
godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Programa utroška šumskog 

doprinosa za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program planira se u 
iznosu od 29.000,00 kuna, kao što je bio planiran i 2015. godine. Sredstva se isključivo odnose na 
prihod od Hrvatskih šuma dok od fizičkih osoba ne planira se prihod s ove osnove. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 

usvojen te je donesen 

Program utroška šumskog doprinosa za 2016. godinu 
 

18. Razmatranje po prigovoru i prijedlogu za donošenjem Odluke o dodjeli stipendija po 
raspisanom natječaju za akademsku godinu 2015/2016. 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Dokumentaciju sa otvaranja ponuda i 

bodovanja dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Raspisan je bio i objavljen natječaj za dodjelu 
stipendija. Prema Pravilniku dodjeljuju se svake godine dvije stipendije. Na raspisani natječaj pristigle 
su tri zamolbe i to Jane Bartoš iz Končanice, Deni Prhal iz Končanice i Želimira Prhal iz Končanice. 
Zamolba Jane Bartoš udovoljavala je kriterijima iz Pravilnika do ostale dvije nisu udovoljavale zbog 
prelaska dohodovnog cenzusa. Kandidatima je poslan zapisnik sa otvaranja i bodovanja, na koji su 
imali pravo prigovora i u za to predviđenom roku pristigao je prigovor Deni Prhala. Zbog isplate 
zaostalih plaća majci povećan je dohodovni cenzus i kandidat nije udovoljio kriterijima iz Pravilnika. 
Kod Želimira Prhal isto tako dohodovni cenzus je bio razlog za isključenje. 

Krače pojašnjenje dao je Oto Janda, službenik Općine Končanica.  
Vijećnik Franjo Berečki, član Povjerenstva kod otvaranja ponuda kazao je kako 

navedeno nije pošteno. Predlaže da dobiju svi kandidati stipendije. 
Zamjenik načelnika Zdenko Popovački, predložio je da se razdoblje prosjeka sa jedne 

godine pomakne na dvije ili tri godine. 
Općinski načelnik je kazao kako bi trebalo doraditi Pravilnik. Prema pravilniku iz 

Županije Župan ima diskrecijsko pravo dodijeliti isto tako par stipendija. Prema Pravilniku samo jedna 
zamolba udovoljava. Kada bi se vršilo bodovanje sadašnji kandidat koji udovoljava imao bi najmanji 
broj bodova zbog ocjena. Predlaže da se dodjele stipendije svim trima kandidatima. 

Zamjenica predsjednika Marija Ulovec složila se sa prijedlogom za promjenom našeg 
Pravilnika u kojem bi se i ovo pravo omogućilo, da li kroz izvršno tijelo ili kroz predstavničko tijelo.  

Predsjednik je kazao kako je bio pobornik da se kreće sa stipendiranjem studenata. 
Smatra da bi trebali svi troje kandidata dobiti stipendije. Ukratko je pojasnio svoje mišljenje. 

Ostali vijećnici složili su se sa prijedlogom da bi stipendije trebalo dodijeliti i 
kandidatima koji su prešli dohodovni cenzus zbog sličnih slučajeva. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog da se donese 

Odluka da se dodjele stipendije svim trima kandidatima dao na glasovanje i on je jednoglasno 

usvojen te je donesena 

Odluka o dodjeli stipendija Općine Končanica za akademsku godinu 2015./2016. 
 

19. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2016. godinu sa procjenom 
2016.-2018. godine 
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Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Plana 
davanja koncesija za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Planom su obuhvaćene 
dvije koncesije i to Dimnjačarski poslovi i Auto-taksi služba. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana davanja 

koncesija za 2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Plan davanja koncesija za 2016. godinu i srednjoročni plan za 2017. i 2018. 

godinu 
 

20. Razmatranje po Planu i programu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 
2015/2016. godinu 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Plan i program rada ČDV Končanica za 
2015./2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program Upravno vijeće usvojilo 
je na svojoj sjednici održanoj 13. listopada 2015. godine. Danas je isto tako održana sjednica 
Upravnog vijeća na kojoj je usvojen i Financijski plan za 2016. godinu. Trenutno u Vrtiću ima 21 
dijete i još će 4 djece biti obuhvaćeno sa predškolskim odgojem. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana i programa 

rada ČDV Končanica za radnu 2015./2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 

usvojen te je donesen 

Zaključak o usvajanju prijedloga Plana i programa rada ČDV Končanica za radnu 

2015./2016. godinu 
 

21. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog odluke dobili 

su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ova odluka temelji se na članku 17. Zakona o sustavu civilne 
zaštite. U članku 1. nabrojene su operativne snage, u članku 2. nabrojene su udruge od značaja za 
sustav civilne zaštite, u članku 3. nabrojene su ostale pravne osobe. Članak 4. propisuje stavljanje 
snaga u funkciju za slučaj potrebe a uz odluku nalazi se njihov popis sa adresama i svim potrebnim 
podacima za slučaj potrebe aktiviranja. 

Predsjednik je upitao da li su te osobe upoznate sa navedenim. 
Oto Janda, službenik Općine Končanica kazao je kako su upoznati sa navedenim, jer 

prošle godine tražile su se njihove potrebe za slučaj potrebe aktiviranja u okviru civilne zaštite. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o 

određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite dao na glasovanje i on je jednoglasno 

usvojen te je donesena 

Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba 

od interesa 

za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica 
  

22. Razmatranje po zamolbama za oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade za 
2015. godinu 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Pristigle su dvije zamolbe za oslobođenjem od 

komunalne naknade za 2015. godinu, čije kopije su dobili svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zamolbe 
su dostavili Ana  Dražetić putem svoje skrbnice Kristine Rukavina. Ana Dražetić nalazi se u domu za 
odrasle osobe u Bjelovaru. Drugu zamolbu je uputila Elizabeta Varga iz Imsovca. Živi sama u kući, 
slijepa je i nema nikakvih prihoda. 

Nakon kraćeg pojašnjenja, predsjednik je prijedloge za oslobođenjem od plaćanja 

komunalne naknade Ane Dražetić iz Stražanca i Elizabete Varga iz Imsovca dao na glasovanje 

i oni su prihvaćeni te će se sukladno navedenom donijeti  

Rješenje o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za 2015. godinu za Anu 

Dražetić iz Stražanca i Elizabetu Varga iz Imsovca 
 

- Aktualni sat  
 Pod aktualnim satom Općinski načelnik se zahvalio svim vijećnicima na 

konstruktivnom radu te zaželio sve najbolje za nadolazeće Božićne i Novogodišnje blagdane. 
Ujedno je nakon završetka sjednice sve pozvao na mali domjenak u prostor DVD-a Končanica. 

Predsjednik je kazao kako je bio kritičar po pojedinim točkama ali je ponosan na 
određene stvari koje su riješene a to je nastavak rada Vrtića, nastavak sa dodjelama stipendija, 
pomoći za novorođenu djecu, obnovljeni domovi u Imsovcu, Stražancu i Šupljoj Lipi, obavljena 
barem 1 deratizacija u toku godine ali je istako i problem kamata, što je cijena pozajmljivanja 
sredstava. Na kraju je zaželio isto tako sve najbolje u nadolazećim Božičnim i Novogodišnjim 
blagdanima svim nazočnima na ovoj sjednici. 
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Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica 
zahvalio se svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 15. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20,05 sati. 

       Zapisničar:                        
PREDSJEDNIK: 

___________________                _________________ 

       /Oto Janda/               /Viktor Horina, ing./
   

 

 

 

               

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 

   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

KLASA: 400-05/16-01/__ 

URBROJ: 2111/02-01-16-1 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

 Temeljem članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 

broj 1/13), a vezano uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 16. 

sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o raspodjeli rezultata- sredstava viška prihoda iz 2015. godine 

 

Članak 1. 

 Ukupan višak prihoda poslovanja izražen na dan 31. 12. 2015. godine iznosi 

375.097,94 kuna. Ukupan manjak prihoda i primitaka izražen na dan 31. 12. 2015. godine 

iznosi 364.592,06 kuna. 

 

Članak 2. 

 Raspoređuje se višak prihoda poslovanja od 375.097,94 kuna  za pokriće dijela manjka 

prihoda od nefinancijske imovine. Ostatak viška prihoda od nefinancijske imovine iznosi 

10.505,88 kuna i prenosi se u iduću godinu.  

 

Članak 3. 

 Nalaže se računovodstvu Općine Končanica da izvrši knjiženje u skladu sa člankom 2. 

ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Končanica“. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

           Viktor Horina, ing. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

       OPĆINA KONČANICA 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/14-01/02 

URBROJ: 2111/02-01-16-3 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 

26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica 

(“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, 

Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, 

donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2015. godini 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2015. godini, kako slijedi: 

 
R.b. NAZIV PROGRAMA Plan za 

2015. g. 
Izvršenje 
za 2015. 

Razlika 
plan-

izvršenje 

1. Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno 60.000,00 59.222,89 +9.222,89 

2. Održavanje vanjske rasvjete – paušalno 20.000,00 15.813,75 -4.186,25 

3. Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 50 m3 u 

dužini od 2.000 metara (uključen i dovoz) 

15.000,00 6.512,68 +1.512,68 

4. Održavanje ceste Končanica - Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika 

0,60 25 m3 u dužini od 1.500 metara (uključen i dovoz) 

15.000,00 5.787,51 +787,51 

5. Održavanje ceste D. Brest. - Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 25 

m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 

25.000,00 18.466,80 +3466,80 

6. Održavanje poljskih puteva 

- poljski put u Šupljoj Lipi-CiganBreg-nasipavanje puta tucanikom 0,60 

50 m3 u dužini od 2800 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 

-poljski put Čikoš u Šupljoj Lipi u dužini 2700 m nasipavanje tucanikom 

0,60 80 m3 (uključen dovoz i strojni radovi) 

-poljski put vinogradi Šuplja Lipa u dužini 2600 m nasipavanje 

tucanikom 0,60 60 m3 (uključen dovoz i strojni radovi)   

- poljski put u Končanici (Švapski) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 85 

m3 u dužini od 3.000 m (uključen  dovoz i strojni radovi ) 

- poljski put u Končanici (Karnikov sokak) – nasipavanje puta tucanikom 

0,60 35 m3 u dužini 1.500 m (uključen  dovoz i rad strojem) 

-poljski put pokraj plinske stanice u dužini 1500m nasipanje tucanikom 

0,60 80 m3 (uključen dovoz i rad strojem) 

-poljski put u Končanici(Horinov sokak) u dužini 2000 m nasipanje 

tucanikom 0,60 70 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

- poljski put u Brestovcu (Grabovac) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 

302.280,00 

 

5.600,00 

 

10.000,00 

 

7.000,00 

 

11.000,00 

 

4.000,00 

 

10.000,00 

 

9.000,00 

 

315.363,19 

 

5.600,00 

 

10.000,00 

 

7.000,00 

 

11.000,00 

 

4.000,00 

 

10.000,00 

 

9.000,00 

 

+ 13.083,19 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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105 m3 u dužini od 2.500 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 

- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta 

tucanikom 0,60 80 m3 u dužini od 3.000 m (uključen  dovoz i strojni 

radovi) 

-poljski put u Brestovcu (Kutnohorskov sokak) u dužini 1000m- 

nasipanje 

Tucanikom 0,60 50m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Rabov sokak) u dužini 5000 m nasipavanje 

tucanikom 0,60 110m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Mutkov sokak) u dužini 5000 m nasipanje 

tucanikom 0,60 80 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Adlafov sokak) u dužini 4000 m nasipavanje 

tucaniko 0,60 50m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Raosov sokak) u dužini 4000 m nasipavanje 

tucanikom 0,60 70m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Kovarov sokak) u dužini 5000m nasipavanje 

tucanikom 0,60 80m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Mrzlo polje) u dužini 2000 m nasipavanje 

tucanikom 0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Brestovcu (Matouškov sokak) 4000 m nasipavanje 

tucanikom 0,60 60m3( uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Diošu (Kravljak-Šibić) 2000m nasipavanje tucanikom 0,60 

50m3 ( uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Diošu (Kravljak-pruga) 1500m nasipavanje tucanikom 0,60 

m3 50m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Imsovcu (mlinarski put) 1500m nasipavanje tucanikom 

0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Imsovcu (parnice) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 

30m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Imsovcu (bekov sokak) 1000m nasipavanje sa tucanikom 

0,60 30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Imsovcu (karanov sokak) 1000 m nasipavanje sa 

tucanikom 0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Imsovcu (veličev put) 500 m nasipavanje tucanikom 0,60 

30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Imsovcu (ražljev put, prijeki put i petkovac) 3000 m 

nasipavanje tucanikom 0,60 70 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

- poljski put u Stražancu (poljski put u šumu) 100 m nasipavanje 

tucanikom0,60 20 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Stražancu (kockin magazin) 800 m nasipanje tucanikom 

0,60 70 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Stražancu (cesta gaj) 2000 m nasipanje tucaniko 0,60 40 

m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Stražancu (kod Bosanca, kod Čižmara, kod škole) 1200m 

nasipanje tucanikom 0,60  60 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Stražancu (put za Boriš ) 1500 m nasipanje tucanikom 

0,60 50 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

-poljski put u Stražancu (put Šilobodec, put Lug) 1500 m nasipanje 

tucanikom 0,60 50 m3 (uključen dovoz irad stroja) 

-poljski put u Stražancu (cesta Krč) 2500 m nasipanje tucanikom 0,60 80 

m3 (uključen dovoz i rad stroja) 

- izrada propusta u Končanici (put u sokak bogaz)-  cijevi 6  komx80 i 

izrada betonskih glava 

- izrada propusta u Končanici (sokak preko puta Kasala) –  cijevi 6 

komx80 i izrada betonskih glava 

- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 208hx250 kn 

13.000,00 

9.000,00 

 

 

7.000,00 

 

12.000,00 

 

9.000,00 

 

5.500,00 

 

8.000,00 

 

9.000,00 

 

7.000,00 

 

6.500,00 

 

6.000,00 

 

7.000,00 

 

7.000,00 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 

6.000,00 

 

4.000,00 

 

8.000,00 

 

2.500,00 

 

9.000,00 

 

4.500,00 

 

6.000,00 

 

5.500,00 

 

6.000,00 

 

10.000,00 

 

9.000,00 

 

9.180,00 

 

52.000,00 

13.000,00 

9.000,00 

 

 

7.000,00 

 

12.000,00 

 

9.000,00 

 

5.500,00 

 

8.000,00 

 

9.000,00 

 

7.000,00 

 

6.500,00 

 

6.000,00 

 

7.000,00 

 

7.000,00 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

 

6.000,00 

 

4.000,00 

 

8.000,00 

 

2.500,00 

 

9.000,00 

 

4.500,00 

 

6.000,00 

 

5.500,00 

 

6.000,00 

 

10.000,00 

 

9.000,00 

 

9.180,00 

 

65.083,19 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

+13.083,19 

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

strojem 250,00 kn/h) i sipina 10 m3 i dovoz na lokacije 

10.000,00 6.973,60 - 3.026,40 

8. Održavanje groblja – gorivo i potrošni materijal paušalno 50.000,00 42.180,66 -7.819,34 

 UKUPNO: 497.280,00 482.614,56 -14.665,44 

 



 12 

Članak 3. 

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

 

R.br

. 

IZVOR Konto Iznos u kn Izvršenje za 

2015. godinu 

Razlika 

Plan-izvršenje 

1. Zakup poljoprivrednog zemljišta 64222 205.280,00 192.691,01 -12.588,99 

2. Komunalna naknada 6532 263.000,00 263.000,00 0,00 

3. Doprinos za šume - Hrvatske šume 65241 28.000,00 26.923,55 -1.076,45 

4. Doprinos za šume - fizičke osobe 652410 1.000,00 0,00 -1.000,00 

 UKUPNO:  497.280,00 482.614,56 -14.665,44 

 

 

Članak 4. 

Ova Odluka o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2015. godini stupa na snagu danom objave u “Službenom 

glasniku Općine Končanica”. 

 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

            

 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

       OPĆINA KONČANICA 

         OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-01/14-01/03 

URBROJ: 2111/02-01-16-3 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12, 94/13, 153/13, 174/14 i 35/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni 

glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Končanica na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, donosi  

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini  

 

I. 

 Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini, kako slijedi:  

 

R.b. O  P  I  S Plan za 2015. g. Izvršenje za 

2015. g. 

Razlika Plan-

izvršenje 

1. Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine  507.000,00 439.186,86 -67.813,14 

2. Izgradnja mrtvačnica 0,00 0,00 0,00 

3. Pješačka staza 1.000,00 0,00 -1.000,00 

4. Energetski i komunikacijski vodovi – eko rasvjeta 1.000,00 0,00 -1.000,00 

5.  Vodovod 10.000,00  7.150,00 -2.850,00 
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   U   K   U   P   N    O: 519.000,00 446.336,86 -72.663,14 

 

II. 

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

 

R.b. IZVOR FINANCIRANJA - O   P   I   S Plan za 

2015. godinu 

Izvršenje za 

2015. g. 

Razlika Plan-

izvršenje 

1. Državni proračun 216.000,00 0,00 -216.000,00 

2. Ministarstvo regionalnog razvoja 303.000,00 303.000,00 0,00 

3. Proračun Općine Končanica  0,00 143.336,86 +143.336,86 

 U K U P N O :    519.000,00        446.336,86  -72.663,14        

 

 

 

III. 

 Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2015. godini stupa na snagu danom objave 

u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

                   

 

 
 

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

    OPĆINA KONČANICA 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 551-01/14-01/01 

URBROJ: 2111/02-01-16-3 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 

152/14 i 99/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 

Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine 

Končanica na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izvršenja Odluke o financiranju Socijalnog programa iz 

Proračuna Općine Končanica za 2015. godinu 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se izvršenje financiranja Socijalnog programa iz Proračuna 

Općine Končanica za 2015. godinu, kako slijedi: 
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R.b Razlika

Plan-izvršeno
1. Tekuće pomoći građanima za ogrijev 37212 20.000,00 19.389,00 -611,00

2. Stipendije i školarine 37215 15.000,00 9.000,00 -6.000,00

3. Oprema za novorođenčad 37217 20.000,00 24.500,00 4.500,00

4. Subvencije troškova stanovanja (kuće i stan) 37223 15.000,00 21.242,70 6.242,70

5. Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38112 6.000,00 3.500,00 -2.500,00

6. Tekuće donacije nac. zajed. i manjinama 38113 8.000,00 8.000,00 0,00

7. Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću 38116 380.000,00 379.717,71 -282,29

8. Ostale tekuće donacije - osnovnom obrazovanju 381180 2.500,00 271,35 -2.228,65

9. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju 38118 2.000,00 2.674,80 674,80

10. Tekuće donacije Crvenom križu GD Daruvar 381198 5.000,00 3.000,00 -2.000,00

11. Tekuće donacije Udruzi invalida Daruvar 381199 3.000,00 3.000,00 0,00

12. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih vojnih inva. 3811910 4.000,00 4.000,00 0,00

13. Tekuće donacije Društvu multiple skleroze 3811911 500 0,00 -500,00

14. Subvencija Udruzi umirovljenika Općine 3811912 11.000,00 10.599,50 -400,50

15. Tek.donacije – Socijalna skrb (ostalo) 381197 15.000,00 13.901,47 -1.098,53

UKUPNO 507.000,00 502.796,53 -4.203,47

NAZIV Konto Plan za 2015. g. u 

kn

Izvršeno u 2015. 

godini

 

II. 

Ova Odluka o izvršenju Odluke o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna 

Općine Končanica za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku 

Općine Končanica“. 

 

       PREDSJEDNIIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

            Viktor Horina, ing. 

          

 
 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

   OPĆINA KONČANICA 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

KLASA: 612-01/14-01/02 

URBROJ: 2111/02-01-16-3 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

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 16. sjednici, održanoj  17. ožujka 2016. godine,  donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju izvršenja Programa 

javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2015. godinu 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine 

Končanica za 2015. godinu, kako slijedi:  

 

R. br. NAZIV Konto Plan za 2015.g. Izvršenje za 

2015. g. 

Razlika plan-

izvršenje 

1. HKUD Pougarje Daruvarski Brestovac 381140 12.000,00 12.000,00 0,00 
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2. Tekuće donacije Češka beseda Končanica 381141 19.000,00 19.000,00 0,00 

3. Tekuće donacije Češka beseda Dar. 

Brestovac 

381142 19.000,00 19.000,00 0,00 

4. Zajednica Mađara 3811420 500,00 500,00 0,00 

 5. Zavičajni klub „Kaj vu srcu“ Grubišno Polje 381421 4.500,00          4.500,00                 0,00 

  U K U P N O :            

55.000,00 

          

55.000,00 

            0,00 

 

II. 

Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine 

Končanica za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

            Viktor Horina, ing. 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 

   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

KLASA: 402-08/14-01/06 

URBROJ: 2111/02-01-16-2 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

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 16. sjednici, 

održanoj 17. ožujka 2016. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izvršenja Programa 

javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2015. godinu 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba udruga s područja 

Općine Končanica za 2015. godinu, kako slijedi:  

 

R.br NAZIV Konto Plan za 2015. 

g. u kn 

Izvršenje za 

2015. godinu 

Razlika 

Plan-izvršenje 

1. Tekuće donacije udruženjima građana 381144 7.000,00 8.031,25 +1.031,25 

2. Tekuće donacije VZO Končanica 36316 45.000,00 45.775,68 +775,68 

3. Tekuće donacije Vijećima nac. manjina 

općine 

38113 8.000,00 8.000,00 0,00 

 UKUPNO:  60.000,00 61.806,93 +1.806,93 

 

II. 

Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga s područja 

Općine Končanica za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku 

Općine Končanica”. 
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       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

            Viktor Horina, ing. 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

     OPĆINA KONČANICA 

      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

KLASA: 620-01/14-01/01 

URBROJ: 2111/02-01-16-3 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

Na osnovu članka 74. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni 

glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Končanica na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izvršenja Programa 

javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2015. godini 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u športu na području 

Općne Končanica u 2015. godini, kako slijedi:  

 

R. br. NAZIV Konto Plan za 2015. 

g. U kn 

Izvršenje za 

2015. godinu 

Razlika 

Plan-izvršenje 

1. Tekuće donacije – NK “Ribar” Končanica 381151 20.000,00 20.000,00 0,00 

2. Tekuće donacije – NK “Mladost” Dar. 

Brestovac 

381152 19.000,00 19.000,00 0,00 

3. Tekuće donacije – NK “Imsovac” Imsovac 381153 10.000,00 10.000,00 0,00 

4. Tekuće donacije – Streljačko društvo 

Končanica 

381155 15.000,00 15.000,00 0,00 

 UKUPNO:  64.000,00 64.000,00 0,00 

 

II. 

Ova Odluka o izvršavanju Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Končanica za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine 

Končanica”. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

            Viktor Horina, ing. 

 

 

 

 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

     OPĆINA KONČANICA 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 402-08/14-01/07 

URBROJ: 2111/02-01-16-3 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

Na temelju članka 31. i 76. 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 16. sjednici, održanoj 

17. ožujka 2016. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izvršenja Programa 

financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2015. godini 

 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa financiranja Mjesnih odbora s 

područja Općine Končanica u 2015. godini, kako slijedi:  

 

R.br. NAZIV Konto Plan za 2015. 

g. u kn 

Izvršenje za 2015. 

godinu 

Razlika 

Plan-izvršenje 

1. Mjesni odbor Končanica 381190 17.000,00 15.402,83 -1.597,17 

2. Mjesni odbor Daruvarski Brestovac 381191 17.000,00 20.300,78 +3.300,78 

3. Mjesni odbor Imsovac 381192 17.000,00 15.965,16 -1.034,84 

4. Mjesni odbor Šuplja Lipa 381193 23.000,00 20.790,46 -2.209,54 

5. Mjesni odbor Stražanac 381194 41.000,00 39.202,03 -1.797,97 

6. Mjesni odbor Dioš 381195 4.000,00 5.403,62 +1.403,62 

7. Mjesni odbor Otkopi 381196 15.000,00 19.806,92 +4.806,92 

 UKUPNO:  134.000,00 136.871,80 +2.871,80 

 

II. 

Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s područja 

Općine Končanica za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku 

Općine Končanica”. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

           Viktor Horina, ing.  
 

 

               

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

     OPĆINA KONČANICA 

        OPĆINSKO VIJEĆE 
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KLASA: 402-08/14-01/08 

URBROJ: 2111/02-01-16-2 

Končanica, 17. ožujak 2016. 

 

 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 Grada Daruvara“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog 

načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. 

godine, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izvršenja Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2015. godinu, kako slijedi: 

 

R.b. NAZIV Plan za 2015. 

godinu 

Izvršenje za 

2015. godinu 

Razlika 

Plan-izvršenje 

1. Šumski doprinos od Hrvatskih šuma 28.000,00 26.923,55 -1.076,45 

2. Šumski doprinos od fizičkih osoba 1.000,00 0,00 -1.000,00 

 U K U P N O 29.000,00 26.923,55 -2.076,45 

 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška šumskog doprinosa za 2015. 

godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

            Viktor Horina, ing. 
 
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 

    OPĆINA KONČANICA 

      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-01/15-01/03 

URBROJ: 2111/02-01-16-2 

Končanica, 17. ožujak 2016.  

 

 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine”, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 

153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 31. 

Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“, bro j 1/13), po prijedlogu 

Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 16. sjednici, održanoj 

17. ožujka 2016. godine, donosi  
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I. IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2016. GODINI 

 

I. 

 U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2016. godini („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/14), u točki 

II. tablica se mijenja i nova glasi: 

 

R.b. O  P  I  S Procj. troškova u 

kn 

Povećanje 

Smanjenje 

Novi plan za 2016.g.  

1. Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine  400.000,00 0,00 400.000,00 

2. Izgradnja mrtvačnica 360.000,00 0,00 360.000,00 

3. Pješačka staza 1.000,00 0,00 1.000,00 

4. Energetski i komunikacijski vodovi – eko rasvjeta 100.000,00 +500.000,00 600.000,00 

5.  Vodovod 10.000,00  0,00 10.000,00 

   U   K   U   P   N    O: 871.000,00 +500.000,00 1.371.000,00 

 

II. 

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

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

kn 

Povećanje 

Smanjenje 

Novi plan za 

2016. godinu 

1. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 300.000,00 0,00 300.000,00 

2. Kapitalne pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost 50.000,00 500.000,00 550.000,00 

3. Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 4.800,00 0,00 4.800,00 

4. Prihodi od zakupa poslovnih objekata 91.200,00 0,00 91.200,00 

5. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 30.000,00 0,00 30.000,00 

6. Vodni doprinos 7.000,00 0,00 7.000,00 

7. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 7.000,00 0,00 7.000,00 

8. Komunalni dopirnos 15.000,00 0,00 15.000,00 

9. Komunalna naknada 271.000,00 0,00 271.000,00 

10. Komunalna naknada korištenje grobnog mjesta 50.000,00 0,00 50.000,00 

11. Komunalne naknade i usluge (groblje) 35.000,00 0,00 35.000,00 

12. Naknada za priključak plina 10.000,00 0,00 10.000,00 

               U   K   U   P   N    O:               871.000,00 +500.000,00 1.371.000,00 

 

III. 

 Ove II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini stupaju na snagu danom 

objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”. 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 
 
 

           

 

  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG 

KLASA:  

URBROJ:  2111/02-01-16-1 

Končanica, ________2016. 
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Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 

broj 82/15) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Služeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), 

Općinsko vijeće Općine Končanica, na ___  sjednici, održanoj  _______2016. godine, donijelo je  

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite   

Općine Končanica za 2015. godinu 

 

Članak 1.  

 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite za 

2015. godinu.  

 

Članak 2.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 

te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 

spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i 

redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima 

nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2015. godine i to 

kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih sustava 

zaštite.  

Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih 

nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Končanica.  

 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene 

mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  

 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe 

koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi 

uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe. 

  

Članak 3. 

 Općinsko vijeće Općine Končanica usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica,  

KLASA: 810-01/15-01/03, URBROJ: 2111/02-01-15-1 od 21. prosinca 2015. godine. 

 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 

1. Stožer civilne zaštite  Općine Končanica 

2. Povjerenici civilne zaštite  Općine Končanica 

3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Končanica 

4. Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o., Daruvar 

5. Poduzeće za opskrbu  vodom „Darkom“ d.o.o. Daruvar 

6. Vatrogasna zajednica Općine Končanica sa pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima 

7. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

8. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

9. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar 

10. Veterinarska stanica Daruvar – Veterinarska ambulanta Končanica 

11. Ribnjačarstvo Končanica 

12. Halupa d.o.o., Daruvarski Brestovac 

13. Matina d.o.o., Daruvarski Brestovac 

14. OTTO Građevinski i prijevoznički obrt, Končanica 

15. Pekarski obrt Končanica 
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Članak 4. 

 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3. 

 

Stožer Civilne zaštite 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Za područje Općine Končanica umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva 

civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, Načelnik Općine Končanica imenovao 

je Stožer civilne zaštite KLASA: 810-01/15-01/03, URBROJ: 2111/02-01-15-1 od 21. prosinca 2015. 

godine. 

 U Stožer civilne zaštite Općine Končanica imenovano je 9 članova.  

U ožujku 2014. održan je program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je proveo 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili potvrde o 

osposobljavanju.  

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.  

 

Povjerenici civilne zaštite  

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i 

uzajamne zaštite 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi 

sudjelovanja u sustavu civilne zaštite 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne 

zaštite 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina 

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području 

svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite. 

 

Početkom 2015. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Općine Končnica koji broji 

ukupno 8 članova. Smotra povjerenika civilne zaštite i njihova edukacija održana je 13. veljače 2013. 

godine. Tom prigodom povjerenici su upoznati sa obavezama koje trebaju poduzeti u slučaju 

provođenja mjera civilne zaštite te su sudjelovali na edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. 

Povjerenici su ustrojeni po teritorijalnom principu za sva naselja te dijelove grada.   

 

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba 

civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na 

području Općine Končanica. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Končanica broji 34 osoba koju čini 

zapovjedništvo i tri skupine. Sastav postrojbe ažuriran je na smotri 13. veljače 2013. godine. Pripadnici 

nemaju odore, a niti reflektirajuće prsluke. 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je 2013. godine proveo osposobljavanje za 

pripadnike postrojbe civilne zaštite Općine Končanica. 

 

Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se mobilizacija 

mogla što brže i efikasnije izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za 
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provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica 

katastrofe ili velike nesreće.  

 

Skloništa 

 Prostornim planom uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 

5/06 i 3/12) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 

osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem 

pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

 

Općina Končanica u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa 

obveza je njihovih vlasnika.  

 

Za područje Općine Končanica izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te 

Plan evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.  

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim izvješćima: 

 

Vatrogasna zajednica Općine Končanica  

 Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 20 

operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje 

požara. 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa vatrogasnim vozilom TAM 2000. 

 U toku 2015. godine na području Vatrogasne zajednice Općine Končanica provedena je po 

jedna vježba u svakom DVD-u. Izvršen je liječnički pregled ukupno 35 vatrogasaca. Isto tako održano 

je osposobljavanje za zvanje ispitanog vatrogasca te je ukupno novih 25 vatrogasaca na području 

Vatrogasne zajednice Općine Kočanica. 

 U toku 2015. godine ukupno je bilo 12 vatrogasnih intervencija, od toga 1 požar na 

gospodarskom objektu, 3 požara otvorenog prostora, 1 požar motornog vozila i 7 tehničkih intervencija 

po pozivu. 

 U narednom razdoblju potrebno je opremanje svih DVD-a sa nedostajućom opremom, kako bi 

mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima. 

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 

postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. 

 

Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom 

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Končanica je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz 

Daruvara, koji ujedno vrši i distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih 

redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom 

sezonskih radova)  i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.  

 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 

prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima 

kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti 

tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a 

po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 
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Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 12 

pripravnika i 12 suradnika. 

Općina Končanica sufinancira rad ove službe. 

Tijekom 2015. godine na području Općine nije bilo angažiranja HGSS. 

 

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar   

 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za 

starije i nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u 

određenom broju.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija 

solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja 

učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).  

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 

Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Češka 

beseda Končanica i Češka beseda Daruvarski Brestovac. Općina Končanica prema potrebama i prema 

posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju 

kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

   

Češka beseda Končanica 

 Češka beseda Končanica ukupno broji 400 članova. U svom posjedništvu raspolaže sa Mjesnim 

domom u Končanici, koji je opremljen sa kuhinjom i pratećim prostorom te samim domom, koji može 

poslužiti za smještaj osoba u slučaju bilo kakvih ugroza. 

  

Češka beseda Daruvarski Brestovac  

 Češka beseda Končanica ukupno broji 300 članova. U svom posjedništvu raspolaže sa Mjesnim 

domom u Končanici, koji je opremljen sa kuhinjom i pratećim prostorom te samim domom, koji može 

poslužiti za smještaj osoba u slučaju bilo kakvih ugroza. 

 

PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Končanica su: 

Veterinarska stanica Daruvar-Veterinarska ambulanta Končanica, Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac, 

Matina d.o.o. Daruvarski Brestovac, OTTO Građevinski i prijevoznički obrt Končanica i Pekarski obrt 

Končanica, koji sa svojom mehanizacijom mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem 

području te pružiti prvu pomoć kod potrebe prehrane stanovništva. 

 

ZAKLJUČAK:  

Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Končanica postojeći ljudski kadrovi, 

oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na 

području Općine Končanica. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji 

razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za 

njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim 

programima. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite 

detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.  

 

Članak 5.  

Analiza utroška financijskih sredstava za 2015. godinu: 

red. 

broj. 

 plan za 2015. god realizirano 

1. civilna zaštita 5.000,00 9.521,69 

1.1. osposobljavanje stožera 0,00 0,00 

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe 0,00 0,00 
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1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika 0,00 0,00 

1.4. nabavka opreme 5.000,00 9.521,69 

1.5. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 

1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite  0,00 0,00 

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih 

snaga civilne zaštite  

0,00 0,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite 0,00 0,00 

 ukupno 5.000,00 9.521,69 

2. vatrogastvo 57.000,00 198.315,03 

2.1. vatrogasna zajednica 45.000,00 45.775,68 

2.2. javna vatrogasna postrojba 12.000,00 152.539,35 

2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 

 ukupno 57.000,00 198.315,03 

3. udruge građana 7.000,00 11.031,25 

3.1. HGSS 2.000,00 0,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 3.000,00 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 8.031,25 

 ukupno 7.000,00 11.031,25 

4. ostale službe i pravne osobe 63.000,00 64.178,95 

4.1. veterinarske usluge 1.000,00 500,15 

4.3. deratizacija 29.000,00 28.850,00 

4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 

4.5.  programi zaštite okoliša 33.000,00 34.828,80 

4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 0,00 

 ukupno 63.000,00 64.178,95 

 Sveukupno 132.000,00 283.046,92 

 

 

Članak 6.  

 Ova analiza će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   

 

  

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

        OPĆINE KONČANICA  
           

 

  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  

URBROJ:  2111/02-01-16- 

Končanica, ______ 2016. 

 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 

broj 82/15) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica, broj 1/13), 

Općinsko vijeće Općine Končanica, na ___  sjednici, održanoj  _________2016.  godine, donijelo je  
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Plan razvoja sustava civilne zaštite   

Općine Končanica za 2016. godinu 

 

Članak 1.  

 U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Končanica za 2016. godinu.  

 

Članak 2.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) 

određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica i 

Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Končanica, donosi se Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Končanica za 2016. godinu. 

 

Članak 3. 

 Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite u 2016. godini:  

 

Stožer Civilne zaštite 

Općinski načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom KLASA: 810-06/15-01/02,  

URBROJ: 2111/02-02-15-1 od 14. prosinca 2015. godine. 

 Planirane aktivnosti stožera u 2016. godini: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski 

brojevi)  u planskim i operativnim dokumentima. 

- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija) 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi 

spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

- održavanje redovnih sjednica Stožera 

- osposobljavanje članova Stožera 

- sudjelovanje u vježbi 

- ostale aktivnosti 

 

Povjerenici civilne zaštite  

Za područje Općine Končanica, Općinski načelnik je  imenovao povjerenike civilne zaštite i 

njihove zamjenike Odlukom KLASA URBROJ. od …. Imenovano je ___ povjerenika i ___ zamjenika. 

Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 

njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće 

koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka 

katastrofe 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica 
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Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba 

civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na 

području Općine Končanica. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Končanica broji 34 osobe koju čini 

zapovjedništvo i tri skupine.  

Planirane aktivnosti tijekom 2016. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 

njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka 

katastrofe 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

 

Vatrogasna zajednica Općine Končanica  

 Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 20 

operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje 

požara. 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa vatrogasnim vozilom TAM 2000. 

 Kao planirane aktivnosti za 2016. godinu predviđa se opremanje svih DVD-a sa nedostajućom 

opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima. Isto 

tako potrebno je odraditi barem jednu vatrogasnu vježbu radi provjere tehničke ispravnosti opreme i 

samog članstva. 

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 

postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. 

 

Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom 

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Končanica je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz 

Daruvara, koji ujedno vrši i distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih 

redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom 

sezonskih radova)  i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.  

U okviru djelatnosti kao suosnivači pomoći ćemo u opremanju sa nedostajućom komunalnom 

opremom koja će ujedno služiti i u svrhu zaštite i spašavanja na našem području. 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 

prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima 

kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti 

tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a 

po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 
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O okviru planiranih djelatnosti  surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu 

vježbu. Općina Končanica u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za 

ostale potrebe. 

 

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar  

 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za 

starije i nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u 

određenom broju.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija 

solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja 

učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).  

U 2016. godini nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi zaštite i 

spašavanja na području Općine Končanica. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 

Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Čeških 

beseda Končanica i Daruvarski Brestovac, Nogometnih klubova „Ribar“ iz Končanice i „Mladost“ iz 

Daruvarskog Brestovca, Streljačkog društva „Končanica“ iz Končanice i Lovačka udruga „Vidra“ 

Brestovac-Končanica. Općina Končanica prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira 

djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i 

spašavanja.  

U 2016. godini navedene udruge uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u 

sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

Isto tako, prema svojim potrebama, navedene udruge iskazat će svoje potrebe vezano uz sam 

rad udruga a koje ujedno koriste i zaštiti i spašavanju na području Općine Končanica. 

 

PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

 Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Končanica su: 

Veterinarska stanica Daruvar-Veterinarska ambulanta Končanica, Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac, 

Matina d.o.o. Daruvarski Brestovac, OTTO Građevinski i prijevoznički obrt Končanica i Pekarski obrt 

Končanica, koji sa svojom mehanizacijom mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem 

području te pružiti prvu pomoć kod potrebe prehrane stanovništva. 

U toku 2016. godine navedene pravne osobe uključivat će se prema potrebama u pojedine 

aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

Isto tako, prema svojim potrebama, navedene pravne osobe iskazat će svoje potrebe za 

određene projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti i spašavanju na 

području Općine Končanica. 

 

Članak 4.  

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća 

pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za 

odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine 

svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva. 

 Planirane aktivnosti stožera za 2016. godinu: 

 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 

nositelja DUZS – Stožer, Češki dječji vrtić, Češka osnovna škola Končanica – kontinuirano, 

 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem 

javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Končanica, mjesni 

odbori, DUZS – kontinuirano, 

 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Končanica, DUZS – 2016. godina, 

kontinuirano. 
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SKLONIŠTA 

 Prostornim planom uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 

5/06 i 3/12) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 

osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem 

pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. 

Općina Končanica u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa 

obveza je vlasnika skloništa uz pomoć Općine Končanica.   

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. godine je obilazak privremenih skloništa, 

njihova provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe. 

 

Članak 5.  

U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska 

sredstva u proračunu:  

red. 

broj. 

 plan za 2016. 

godinu 

plan za 2017. 

godinu 

plan za 2018. 

godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.1. osposobljavanje stožera 500,00 500,00 500,00 

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika 500,00 500,00 500,00 

1.4. nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.5. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 0,00 

1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite  1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  

500,00 500,00 500,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i 

dopunske zaštite 

500,00 500,00 500,00 

 ukupno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

2. vatrogastvo 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

2.1. vatrogasna zajednica 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

2.2. javna vatrogasna postrojba 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

3. udruge građana 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3.1. HGSS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

4. ostale službe i pravne osobe 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

4.1. veterinarske usluge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4.3. deratizacija 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 0,00 

4.5.  programi zaštite okoliša 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 53.000,00 53.000,00 53.000,00 

 Sveukupno 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

 

Članak 6.  
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 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Končanica za 2016. godinu 

objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   

 

  

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA 

 
         

           

 

  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG 

KLASA: 810-01/16-01/___ 

URBROJ:  2111/02-01-16-2 

Končanica, _________2016.  

 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 

broj 82/15) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica, broj 1/13), 

Općinsko vijeće Općine Končanica, na ___  sjednici održanoj  ________2016.  godine, donijelo je  

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite   

Općine Končanica za razdoblje od 2016. – 2019. godine 

 

Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Končanica za razdoblje od 2016. – 2019. godine za svaku od operativnih 

snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se  

unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili katastrofa. 

  

Članak 2.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) 

određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 

Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i 

spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 

civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Končanica za razdoblje od 2016. – 2019. godine. 

Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Končanica po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Plan razvoja sustava 

civilne zaštite. 

 

Članak 3. 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih 

mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od  2016. – 2019. 

godine: 

 

Stožer Civilne zaštite 
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Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 U Stožer civilne zaštite Općine Končanica imenovano je 9 članova.  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski 

brojevi)  u planskim i operativnim dokumentima. 

- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija) 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi 

spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

- održavanje redovnih sjednica Stožera 

- osposobljavanje članova Stožera 

- sudjelovanje u vježbi 

- ostale aktivnosti 

 

Povjerenici civilne zaštite  

Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika usklađuju provođenje mjera osobne i 

uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju 

evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje 

pripadnika ranjivih skupina, te provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u 

stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

Za područje Općine Končanica imenovano je ukupno 8 povjerenika civilne zaštite i njihovih 

zamjenika. 

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 

njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće 

koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka 

katastrofe 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica 

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba 

civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na 

području Općine Končanica. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Končanica broji 34 osobe koju čini 

zapovjedništvo i tri skupine.  

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 

njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka 

katastrofe 

 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  
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Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

 

Vatrogasna zajednica Općine Končanica  

 Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 20 

operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje 

požara. 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa vatrogasnim vozilom TAM 2000. 

 Kao planirane aktivnosti za razdoblje od 2016. – 2019. godine predviđa se opremanje svih 

DVD-a sa nedostajućom opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim 

potrebnim oblicima. Isto tako svake godine odraditi barem jednu vatrogasnu vježbu radi provjere 

tehničke ispravnosti opreme i samog članstva. 

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 

postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 

vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. 

 

Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom 

vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Končanica je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz 

Daruvara, koji ujedno vrši i distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih 

redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom 

sezonskih radova)  i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.  

U okviru djelatnosti kao suosnivači pomoći ćemo u opremanju sa nedostajućom komunalnom 

opremom koja će ujedno služiti i u svrhu zaštite i spašavanja na našem području. 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 

prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima 

kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti 

tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a 

po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

O okviru planiranih djelatnosti  surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu 

vježbu. Općina Končanica u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za 

ostale potrebe. 

 

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar  

 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za 

starije i nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u 

određenom broju.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija 

solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja 

učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).  

U narednom periodu od 2016. do 2019. godine nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom 

Daruvar u provedbi zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 

Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Čeških 

beseda Končanica i Daruvarski Brestovac, Nogometnih klubova „Ribar“ iz Končanice i „Mladost“ iz 
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Daruvarskog Brestovca, Streljačkog društva „Končanica“ iz Končanice i Lovačka udruga „Vidra“ 

Brestovac-Končanica. Općina Končanica prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira 

djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i 

spašavanja.  

U planiranom periodu od 2016. do 2019. godine navedene udruge uključivat će se prema 

potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

Isto tako, prema svojim potrebama, navedene udruge iskazat će svoje potrebe vezano uz sam 

rad udruga a koje ujedno koriste i zaštiti i spašavanju na području Općine Končanica. 

 

PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

 Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Končanica su: 

Veterinarska stanica Daruvar-Veterinarska ambulanta Končanica, Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac, 

Matina d.o.o. Daruvarski Brestovac, OTTO Građevinski i prijevoznički obrt Končanica i Pekarski obrt 

Končanica, koji sa svojom mehanizacijom mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem 

području te pružiti prvu pomoć kod potrebe prehrane stanovništva. 

U planiranom periodu od 2016. do 2019. godine navedene pravne osobe uključivat će se prema 

potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

Isto tako, prema svojim potrebama, navedene pravne osobe iskazat će svoje potrebe za 

određene projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti i spašavanju na 

području Općine Končanica. 

 

Članak 4.  

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća 

pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za 

odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine 

svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva. 

 

 Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine: 

 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 

nositelja DUZS – Stožer, Češki dječji vrtić, Češka osnovna škola Končanica – kontinuirano kroz 

navedeno razdoblje, 

 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem 

javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Končanica, mjesni 

odbori, DUZS – kontinuirano kroz navedeno razdoblje 

 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Končanica, DUZS – 2016. godina, 

kontinuirano. 

 

SKLONIŠTA 

 Prostornim planom uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 

5/06 i 3/12) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 

osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem 

pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. 

Općina Končanica u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa 

obveza je vlasnika skloništa uz pomoć Općine Končanica.   

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine je obilazak privremenih 

skloništa, njihova provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe. 

 

 

Članak 5.  

U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća 

financijska sredstva u proračunu: 

  

red.  plan za plan za plan za plan za 2019. 
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broj. 2016. 

godinu 

2017. godinu 2018. 

godinu 

godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.1. osposobljavanje stožera 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.2. smotra i osposobljavanje 

postrojbe 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.3. smotra i osposobljavanje 

povjerenika 

500,00 500,00 500,00 500,00 

1.4. nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.5. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. provedba vježbi sustava civilne 

zaštite  

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i 

djelovanje operativnih snaga 

civilne zaštite  

500,00 500,00 500,00 500,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i 

dopunske zaštite 

500,00 500,00 500,00 500,00 

 ukupno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

2. vatrogastvo 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

2.1. vatrogasna zajednica 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

2.2. javna vatrogasna postrojba 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 

3. udruge građana 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3.1. HGSS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

4. ostale službe i pravne osobe 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

4.1. veterinarske usluge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4.3. deratizacija 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.  programi zaštite okoliša 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

4.6. jačanje sposobnosti pravnih 

osoba za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite (ugovori, oprema, 

preventivne i operativne 

aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 

 Sveukupno 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 

 

 

Članak 6.  

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Končanica 

za razdoblje od 2016. – 2019. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE KONČANICA   
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NACRT ODLUKE 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 

   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

KLASA: 550-01/16-01/__ 

URBROJ: 2111/02-01-16-1 

Končanica, ________ 2016.  

 
 Na temelju članka  6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 

99/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), 

Općinsko vijeće Općine Končanica na ___. Sjednici, održanoj dana _______________ 2016. godine, d 

o n i j e l o   je  

 

ODLUKU 

O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom  o socijalnoj skrbi  (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava  iz socijalne 

skrbi koja osigurava Općina Končanica (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak  za ostvarivanje tih prava. 

  

Članak 2. 

 Prava iz socijalne skrbi  utvrđena ovom Odlukom  ne mogu se ostvariti na teret Općine ukoliko 

je zakonom ili drugim propisom određeno  da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike 

Hrvatske, te drugih  pravnih ili fizičkih osoba.  

 

Članak 3. 

 Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom  osiguravaju se u 

Proračunu Općine.  

Općinsko vijeće Općine Končanica za svaku kalendarsku godinu donosi Odluku o financiranju 

Socijalnog programa za financiranje potreba iz socijalne skrbi i Program potreba udruga (u daljnjem  

tekstu: Programi), kojima se utvrđuje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja propisano 

Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), te prava na ostale naknade propisane ovom 

Odlukom. 

 

Članak 4. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju: 

Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i načelnik 

Općine Končanica (u daljnjem tekstu: načelnik).   

Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom, načelnik može 

povjeriti Centru za socijalnu skrb Daruvar (u daljnjem tekstu: Centar), na temelju  ugovora o 

međusobnim pravima i obvezama koji sklapa sa Centrom. 

 

Članak  5. 

 Izrazi  koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose  se na muške 

i ženske osobe.  

 

Članak  6. 
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 Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili 

nasljeđivati.  

 Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika 

pomoći iz  ove Odluke, ako njihovo istodobno  ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje 

namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.  

 

 II. KORISNICI  SOCIJALNE SKRBI 

Članak  7. 

 Korisnici socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu  samac i 

kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 

mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.  

 

Članak  8. 

 Samac je osoba  koja živi sama. 

 Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života 

bez obzira na srodstvo. 

 Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno 

žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete 

koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do 

navršene 29. godine života. 

 Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 

 Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.  

 

Članak  9. 

 Osnovne životne potrebe su prehrana,  smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.  

Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog 

razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.  

Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom 

obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta. 

 

Članak 10. 

 Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva. 

Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od 

imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) 

ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos 

uplaćenog poreza i prireza. 

 Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i 

stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, 

dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u 

inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi 

statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog 

hrvatskog branitelja. 

  

Članak 11. 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani koji imaju 

prebivalište ili boravište na području Općine Končanica, te stranci i osobe bez državljanstva  sa stalnim 

boravkom  na području  Općine Končanica.  

 

 III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA   

                   NA NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI  

Članak 12. 

 Korisnik  ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi  ukoliko  ispunjava  uvjete određene 

ovom Odlukom. 

 

 IV.  OBLICI NAKNADA IZ  SOCIJALNE SKRBI  

Članak  13. 
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 Naknade po ovoj Odluci su:  

1. naknada za troškove stanovanja 

2. naknada za trošak ogrijeva  

 3.   jednokratna naknada 

4.   naknada za novorođeno dijete 

5.   naknada za troškove prijevoza  

6.   naknada za školovanje - stipendija 

7.   naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Dječjem 

      vrtiću i  jaslicama  

8. naknada humanitarnim organizacijama i udrugama 

9. drugi oblici naknada.  

 Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.  

Naknade i visina naknada iz stavka 1. točki 2. do 9. ovog članka ostvarivati  će se  sukladno 

proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

 

 1. Naknada za troškove stanovanja 

Članak  14. 

 Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade po 

Rješenju Centra.  

 Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, 

grijanje, vodu, odvodnju i druge troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima. 

 Naknada za  troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30. Zakona.  

 Naknada za troškove stanovanja može se priznati i do punog iznosa zajamčene minimalne 

naknade, kada bi se samo na taj način spriječilo odvajanje djece iz obitelji a prema mišljenju Centra za 

socijalnu skrb.  

 Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem načelnika, a 

realizira  se na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili 

fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu iz stavka 1. ovog članka. 

 

2. Naknada za trošak ogrijeva 

Članak 15. 

 Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na naknadu za 

troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za 

podmirenje troška ogrijeva u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Bjelovarsko-

bilogorske županije. 

 Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Bjelovarsko-bilogorska županija u svom 

proračunu.  

 Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina 

izvrši plaćanje korisniku trošak ogrijeva u visini iz stavka 1.ovog članka. 

 Bjelovarsko-bilogorska županija će  Općini u cijelosti podmiriti naknadu iz stavka 3. ovog 

članka. 

 

 3. Jednokratna naknada 

Članak 16. 

 Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih 

teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, 

bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni Povjerenstva. 

 Jednokratna naknada iz stavka 1. ove Odluke, može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta 

u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u 

kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu 

u naravi.  

 Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično odnosno kad se utvrdi 

da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika 

vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.  
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 Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti u iznosu od najviše pet 

osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona, za samca, odnosno sedam osnovica iz članka 27. stavka 2. 

Zakona, za kućanstvo. 

 Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz stavka 5. ovog članka na 

prijedlog Povjerenstva. 

 Jednokratna naknada odobrava se rješenjem. 

 U iznimnim  slučajevima  načelnik  može posebnim zaključkom  odobriti jednokratnu naknadu.  

 Jednokratne naknade mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih  Programima  iz članka  

3. stavka 2. ove Odluke.  

 

4. Naknada za  novorođeno dijete 

Članak 17. 

 Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja s  

prebivalištem na području Općine pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnom Odlukom Općinskog 

načelnika i zaključkom Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu  s osiguranim sredstvima u 

Programima iz članka  3. stavka 2. ove Odluke. 

 

5. Naknada za troškove prijevoza  

Članak 18. 

 Pravo na naknadu za troškove prijevoza mogu ostvariti redovni učenici srednje škole koji imaju 

prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnom Odlukom načelnika, a u 

skladu s osiguranim sredstvima u Programima iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.  

   

6. Naknada za školovanje-stipendija 

Članak  19. 

 Pravo na naknadu za školovanje-stipendiju mogu ostvariti redovni studenti koji imaju 

prebivalište na području Općine, a sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu 

stipendija studentima, te osiguranim sredstvima u Programima iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

 

7. Naknada za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Češkom dječjem  

               vrtiću 

Članak 20. 

 Pravo na naknadu za besplatno ili umanjeno plaćanje troškova boravka djeteta u Češkom 

dječjem vrtiću može ostvariti korisnik pod uvjetima i u visini utvrđenim Odlukom o mjerilima za 

osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu 

Končanica, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programima iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

 

 8. Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama 

Članak 21. 

 Iz sredstava Proračuna Općine Končanica može se odobriti naknada humanitarnim 

organizacijama i udrugama sa područja Općine Končanica koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite 

socijalno ugroženog stanovništva, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite osoba s 

invaliditetom,  udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i invalida 

Domovinskog rata, kao i udruga proizašlih iz II. svjetskog rata, civilnih invalida rata i slično, udrugama 

koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite umirovljenika, te ostalim organizacijama, udrugama i 

društvima ako su njihovi programi i djelatnost od interesa za Općinu Končanica. 

 Visina naknade iz stavka 1. ovog članka ovisi o programu i rezultatima rada organizacija i 

udruga, te o mjeri u kojoj se program pojedine udruge ili organizacije sufinancira iz drugih izvora. 

 Uz zahtjev za dodjelu naknade udruge i organizacije iz stavka 1. ovog članka obvezne su 

dostaviti izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu sa prikazom svih izvora prihoda i svih 

izdataka, te program rada i financijski plan za iduću godinu sa prikazom prihoda i izdataka po izvorima 

i po namjenama.  

 Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se posebnom Odlukom načelnika, a u skladu s 

osiguranim sredstvima u Programima iz članka 3. stavka 2. ove Odluke. 

 

 9. Drugi oblici naknada 



 38 

Članak 22. 

 Na temelju posebne Odluke načelnika mogu se odobriti i drugi oblici socijalnih naknada u 

skladu s osiguranim sredstvima u Programima  iz članka  3. stavka 2. ove Odluke.  

 

 V. RAD ZA OPĆE DOBRO   

Članak  23. 

 Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju prava iz ove 

Odluke, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro.  

 U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje 

trideset, a najviše devedeset sati mjesečno. 

 Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne skrbi, 

obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.  

 Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu 

naknadu iz socijalne skrbi.  

 

Članak 24. 

 Centar je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili djelomično 

radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade. 

 Općina je dužna Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene 

minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz članka 23. ove Odluke. 

  

 VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA  

        IZ SOCIJALNE SKRBI 

Članak  25. 

 Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih  ovom Odlukom pokreće se na 

zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.  

 Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog 

druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 

 

Članak 26. 

 Zahtjev za ostvarivanje  prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine.   

 Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi 

utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (izjavu o članovima 

zajedničkog domaćinstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o nezaposlenosti, rješenje 

o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).  

 Korisnik  je  obvezan dati  istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i 

drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom omogućiti 

njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi. 

 Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne 

skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno. 

 

Članak  27. 

 O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju 

odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel .  

 Rješenje o pravu na naknadu Jedinstveni upravni odjel donosi u roku od 30 dana od dana  

podnošenja zahtjeva, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.  

 O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo 

Bjelovarsko-bilogorske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja. 

 

Članak  28. 

 Korisnik je obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje 

utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.  

 Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi 

Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje.  
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Članak  29. 

 Jedinstveni upravni odjel nadzire koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su 

namijenjena.  

 Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju  

odobrenih sredstava.  

 

Članak 30. 

 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, obvezan je 

Općini nadoknaditi štetu, ako je:  

 - na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao 

znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne 

pripada,  

 - ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 

gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 31. 

 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 

socijalnoj skrbi.  

 

Članak 32. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Socijalni program Općine Končanica 

(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/09). 

 

Članak  33. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Končanica“. 

 

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE KONČANICA 

 

                                                                                             

 

 

 

Dostaviti:  

01. Ured državne uprave u BBŽ, 

      Služba za zajedničke poslove, Bjelovar, 

02. Centar za socijalnu skrb Daruvar,  

      n/p Marina Vulinović, ravnateljica, 

03. Za zbirku akata, 

04. Za prilog zapisniku, 

05. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 
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uz prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi općine Končanica 

 

 

 

Osnovne značajke koje se uvode ovom odlukom su odredbe o zajamčenoj minimalnoj 

naknadi koju temeljem Zakona korisnicima dodjeljuje Centar socijalne skrbi, a koja zamjenjuje 

četiri dotadašnje naknade. Uvođenje ovog prava direktno utječe na pravo na potporu 

stanovanja koje sukladno Zakonu svim korisnicima zajamčene minimalne naknade isplaćuju 

jedinice lokalne samouprave, u iznosu do najviše 50% iznosa zajamčene minimalne naknade. 

Predmetnom Odlukom se propisuju i sva druga prava iz socijalnog programa Općine 

Končanica.  

Sukladno naputku Ministarstva socijalne politike i mladih RH, potrebno je Odlukom 

detaljno propisati načine i postupke ostvarivanja prava iz Programa javnih potreba u području 

socijalne skrbi Općine Končanica kao i drugih programa koji se tiču socijale, a dodatno se 

definiraju i socijalne usluge koje će građanima općine Končanica pružati Općina. 

Također, usvajanjem predložene Odluke ostvarit će se preduvjeti za poboljšanje 

učinkovitosti, transparentnosti, informacijske i stručne osnove sustava socijalne skrbi i 

socijalnih pomoći, podizanje razine obaviještenosti korisnika i građana o socijalnim pravima.  

 

UTJECAJ NA PRORAČUN OPĆINE KONČANICA:  

 

Sredstva za osiguranje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi i akata donesenih temeljem te 

Odluke, osigurat će se u proračunu Općine Končanica. 

 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Zlatko Bakunić 

 
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA 

KONČANICA 

Končanica 341 

Končanica, 25. 02.2016. 

 

KLASA: 112-01/16-01 

URBROJ: 2111/02-04/1-16-1 

 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 

107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića 

Končanica  na sjednici održanoj dana 25. veljače 2016. godine , jednoglasno je utvrdilo slijedeći 

 

 

P R I J E D L O G 

 

I. 

 

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Končanica, kao osnivaču Češkog dječjeg vrtića Končanica, da 

temeljem članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 

107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica donese Odluku kojom se gospođa 

Gordana Tomašek, imenuje ravnateljem Češkgo dječjeg vrtića Končanica na mandatno razdoblje od 4 (četiri) 

godine.  

 

II. 
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Imenovana Gordana Tomašek u cijelosti ispunjava uvjete propisane za imenovanje iste ravnateljem 

dječjeg vrtića. 

 

 

                                                                                           Predsjednica Upravnog vijeća: 

                                                                                                   Marija Kubišta, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN PROVEDBE PREPORUKA U REVIZIJI UČINKOVITOSTI 

Subjekt revizije: OPĆINA KONČANICA 
Odgovorna 

osoba: 

ZLATKO BAKUNIĆ 

Vrsta revizije i 

revidirano 

razdoblje 

REVIZIJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I 

RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA 

PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE 

ŽUPANIJE 

Kontakt osoba: 

(ime i prezime, 

telefon, e-adresa) 

 

OTO JANDA, KVJETA 

KOP, tel. 043/325-021, 

fax. 043/325-012, e-mail: 

opcina.koncanica@bj.t-

com.hr 

Klasa: 041-01/15-10/6 

 

Datum 

popunjavanja 

obrasca: 

 

26. 02. 2016. 

Rok za očitovanje: 60 dana od dana primitka (11. ožujka 2016.)  

 

 

Točka nalaza Preporuka 

Proveden

o 

(DA/NE) 

Planirane 

aktivnosti (mjere) 

za provedbu 

preporuke 

Osoba 

zadužena 

za 

provedbu 

Planirani 

krajnji 

rok 

provedbe 

1 2 3 4 5 6 

Evidencije o 

nefinancijskoj 

imovini 

Državni ured za reviziju je predložio 

poduzeti aktivnosti za utvrđivanje 

stvarnog stanja imovine kojom 

Općina Končanica upravlja i 

raspolaže ili bi trebala upravljati i 

raspolagati u skladu sa zakonima i 

drugim propisima, popisati svu 

imovinu te za navedenu imovinu 

provjeriti upis vlasničkih prava u 

zemljišnim knjigama. Predložio je u 

poslovnim knjigama evidentirati te 

financijskim izvještajima iskazati svu 

imovinu za koju su riješeni 

imovinsko-pravni odnosi. 

 

Za imovinu za koju nisu riješeni 

imovinsko-pravni odnosi predložio je 

poduzimati aktivnosti za njihovo 

rješavanje. Predložio je ustrojiti 

analitičku knjigovodstvenu 

evidenciju dugotrajne nefinancijske 

imovine po vrsti, količini i 

NE 

Zatražiti od 

Općinskog suda u 

Bjelovaru zemljišno-

knjižne uloške u k.o. 

Končanica, Bestovac, 

Imsovac i Vukovje sa 

upisom vlasništva 

Općine Končanica. 

Evidentirati 

navedenu imovinu u 

poslovnim knjigama 

te iskazati u 

financijskim 

izvještajima svu 

imovinu za koju su 

riješeni imovinsko-

pravni odnosi. 

Ustrojiti analitičku 

knjigovodstvenu 

evidenciju dugotrajne 

nefinancijske 

imovine po količini i 

Oto Janda 

i Kvjeta 

Kop 

Do 31. 12. 

2016.  

odnosno 

do 

konačnog 

rješavanja 

svake 

imovine 

pojedinačn

o 

mailto:opcina.koncanica@bj.t-com.hr
mailto:opcina.koncanica@bj.t-com.hr
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Točka nalaza Preporuka 

Proveden

o 

(DA/NE) 

Planirane 

aktivnosti (mjere) 

za provedbu 

preporuke 

Osoba 

zadužena 

za 

provedbu 

Planirani 

krajnji 

rok 

provedbe 

1 2 3 4 5 6 

vrijednosti (nabavna i otpisana) te 

drugim potrebnim podacima te 

ustrojiti i voditi registar imovine 

Općine Končanica na način i s 

podacima propisanim za registar 

državne imovine kako bi se osigurali 

podaci o cjelokupnoj imovini 

odnosno resursima s kojima Općina 

raspolaže te stvorili osnovni 

preduvjeti za učinkovito upravljanje i 

raspolaganje imovinom i za 

donošenje planskih dokumenata za 

upravljanje i raspolaganje imovinom 

(strategija i godišnji planovi 

upravljanja i raspolaganja 

imovinom). U svrhu unapređenja 

organizacije obavljanja poslova 

evidentiranja imovine u poslovnim 

knjigama i registru imovine, 

jednoobraznosti postupanja i točnosti 

podataka predložio je donijeti plan 

aktivnosti za rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa te procjenu i 

evidentiranje imovine u poslovne 

knjige. Vezano uz korištenje tuđe 

imovine, predložio je regulirati 

odnose s vlasnicima i vrijednost tuđe 

imovine evidentirati izvanbilančno.  

 

Predložio je ustrojiti katastar vodova 

u skladu s odredbama Zakona o 

državnoj izmjeri i katastru 

nekretnina. 

vrijednosti. Ustrojiti i 

voditi registar 

imovine Općine. 

Posebno evidentirati 

državnu imovinu 

koju koristi Općina te 

je evidentirati 

izvanbilančno.  

Donijeti plan 

aktivnosti za 

rješavanje 

imovinsko-pravnih 

odnosa te procjenu i 

evidentiranje imovine 

u poslovne knjige. 

Ustrojiti katastar 

vodova u vlasništvu 

Općine Končanica. 
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Točka nalaza Preporuka 

Proveden

o 

(DA/NE) 

Planirane 

aktivnosti (mjere) 

za provedbu 

preporuke 

Osoba 

zadužena 

za 

provedbu 

Planirani 

krajnji 

rok 

provedbe 

1 2 3 4 5 6 

Normativno 

uređenje 

upravljanja i 

raspolaganja 

nekretninama 

Državni ured za reviziju je predložio 

donijeti strategiju upravljanja i 

raspolaganja imovinom Općine 

Končanica kojom je potrebno 

odrediti srednjoročne ciljeve i 

smjernice upravljanja i raspolaganja 

imovinom, uvažavajući gospodarske 

i razvojne interese Općine, donijeti 

godišnji plan upravljanja i 

raspolaganja imovinom, kojim je 

potrebno odrediti kratkoročne ciljeve 

i smjernice upravljanja imovinom i 

provedbene mjere u svrhu provođenja 

strategije. Također je predložio 

regulirati davanje na korištenje 

poslovnih prostora proračunskim 

korisnicima Općine Končanica i 

Bjelovarsko-bilogorske županije,  

odnosno regulirati ovlasti, procedure 

i kriteriji za sve oblike raspolaganja 

imovinom planirane strateškim 

dokumentima. 

NE 

Donijeti Strategiju 

upravljanja i 

raspolaganja 

imovinom, donijeti 

godišnji plan 

upravljanja i 

raspolaganja 

imovinom. Donijeti 

novu odluku o 

zakupu poslovnog i 

stambenog prostora u 

vlasništvu Općine. 

Oto Janda 
Do 31. 12.  

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje i 

raspolaganje 

nekretninama 

Državni ured za reviziju je predložio 

utvrditi namjenu nekretnina s kojima 

Općina Končanica upravlja i 

raspolaže. 

 

 

Također je predložio ustrojiti 

evidenciju o ostvarenim prihodima i 

rashodima od upravljanja i 

raspolaganja nekretninama po svakoj 

jedinici nekretnina kako bi se mogla 

utvrditi i pratiti učinkovitost 

upravljanja i raspolaganja 

nekretninama. U slučaju da se 

poslovni prostori daju na korištenje 

udrugama u obliku nefinancijske 

podrške za financiranje programa i 

projekata, predložio je provođenje 

javnog natječaja u skladu s 

odredbama Zakona o udrugama te 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge. 

Predložio je u poslovnim knjigama 

evidentirati prihode od zakupnine i 

rashode za donacije sportskoj udruzi 

u ugovorenom iznosu. Nadalje, 

predložio je u skladu s načelom 

dobrog gospodara i u svrhu 

učinkovitog raspolaganja imovinom i 

NE 

U Planu upravljanja i 

raspolaganja 

imovinom utvrditi 

namjenu svake 

nekretnine. Ustrojiti 

evidenciju o 

ostvarenim 

prihodima i 

rashodima po svakoj 

jedinici nekretnini. 

Kod davanja prostora 

udrugama u obliku 

nefinancijske 

podrške, pridržavati 

se Zakona o 

udrugama, Uredbe o 

kriterijima, mjerilima 

i postupcima 

financiranja i 

ugovaranja programa 

i projekata od 

interesa za opće 

dobro koje provode 

udruge. U poslovnim 

knjigama evidentirati 

prihode od zakupnine 

i rashode za donacije 

udrugama. Za 

Mjesne domove i 

druge prazne 

prostore poduzimati 

Oto Janda 

Kvjeta 

Kop 

Do 31. 12. 

2016. 
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Točka nalaza Preporuka 

Proveden

o 

(DA/NE) 

Planirane 

aktivnosti (mjere) 

za provedbu 

preporuke 

Osoba 

zadužena 

za 

provedbu 

Planirani 

krajnji 

rok 

provedbe 

1 2 3 4 5 6 

proračunskim sredstvima, za 

nekretnine koje nisu u funkciji 

(mjesne domove i druge prazne 

poslovne prostore) poduzeti 

aktivnosti za stavljanje istih u 

funkciju prema utvrđenoj namjeni 

(davanje u zakup, obavljanje poslova 

iz samoupravnog djelokruga Općine i 

drugo). 

aktivnosti za 

stavljanje istih u 

funkciju ili neki 

drugi način 

korištenja tih 

prostora. 

 

 

 

 (potpis i pečat)  

 

 

               

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 

 OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA: 351-01/16-01/02 

URBROJ: 2111/02-02-16-1 

Končanica, 23. veljače 2016. 

 
 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 23. veljače 2016. godine donosi 

 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2015. 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, a upravo u toku je izrada novog Plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Končanica za naredni period od 6 godina, u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.  

Općina prirodno-geografski pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji 

Zavale sjeverozapadne Hrvatske te se nalazi na istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Općina obuhvaća prostor praktički jedne karakteristične geografske cjeline pleistocenskih ravnjaka i 

doline Ilove, sa počecima podbrđa Papuka u istočnom dijelu. Relativno je kompaktna, blago izdužena u smjeru 

jugozapad-sjeveroistok, postavljenim paralelno sa dolinom Ilove i obroncima Papuka. 

Prometno gledano nalazi se između najznačajnijih prometnih pravaca i to Posavskog i Podravskog 

koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran. 

Končanica je sjedište današnje općine u čijem je sastavu devet (9) naselja. Zauzima površinu od 8.361 

ha (3,10% površine Bjelovarsko-bilogorske županije), koju naseljava 2.360 stanovnika. 

Općina obuhvaća područje naselja: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, 

Končanica, Otkopi, Stražanac i Šuplja Lipa. 

U Općini (prema popisu iz 2011godine) živi ukupno 2.360 stanovnika. 

Raspored naseljenosti je slijedeći: 

Boriš - 8 

Brestovačka Brda - 33 
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Daruvarski Brestovac - 702 

Dioš - 144 

Imsovac - 200 

Končanica - 874 

Otkopi - 71 

Stražanac - 142 

Šuplja Lipa - 186 

Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja. 

U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, jedino spojevi između pojedinih naselja nisu 

modernizirani (županijska cesta Ilovski Klokočevac-Imsovac i lokalna cesta Imsovac-Kreštelovac), provedena 

suvremena ulična rasvjeta i telefonska mreža. U svim naseljima osim naselja Brestovačka Brda izgrađena je 

lokalna vodovodna mreža a u naseljima Končanica, Daruvarski Brestovac, Dioš, Šuplja Lipa i Otkopi 

izgrađena je i plinska mreža. 

Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH: 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05 

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, NN 30/09 

Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i 

njegovu odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994 

Nacionalni plan djelovanja na okoliš, NN 46/02 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015., NN  

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13 

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada 

 iz EU i izvoz otpada u EU, NN 6/14 

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, NN   

    39/09 

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11,  

 38/13 I 86/13 

Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom, NN 38/08 

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, NN 72/07 

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 

 poljoprivredi, NN 38/08 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i   

 86/13  

Pravilnik o gospodarenju otpadom električnih i elektroničkih uređaja i opremom, NN 42/14, 48/14 i  

 107/14 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13, 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13 

Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/14 i 51/14 

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, NN 78/08 

Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, NN 128/08 

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, NN 103/14 

Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretn ina i  

  Jedinicama lokalne samourpave, NN 59/06 i 109/12 

Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, 

NN 

 117/07, 111/11, 17/13 i 62/13 

Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada, NN 45/07 

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, NN 42/07 

Odluka o uvjetima označavanja ambalaže, NN 155/05, 24/06 i 28/06 

Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite, NN 50/00 

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest, NN 89/08  

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), 

zakonodavni okvir Eurposke unije i td. 

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. 

 

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJE OPĆINE KONČANICA 
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Temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 

Končanica“, broj 5/06 i 3/12) na području Općine Končanica mora se uspostaviti cjeloviti sustav  gospodarenja 

otpadom kojim se osigurava izbjegavanje i smanjivanje količina nastajanja otpada i/ili njegova štetna utjecaja 

na okoliš, obavljanjem radnji sakupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja otpada obradom 

posebnih kategorija neopasnog otpada i/ili sakupljanja, razvrstavanja i prijevoza komunalnog otpada, te 

sakupljanje i privremeno odlaganje životinjskog otpada na zakonito izgrađenim građevinama.  

Grafičkim dijelom Plana utvrđene su lokacije “divljih” odlagališta komunalnog otpada koje treba 

sanirati u skladu sa odredbama posebnih propisa i zatvoriti. 

Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije, na području općine Končanica 

predviđeno je jedno mini reciklažno dvorište  i zeleni otoci ( 6 otoka). 

Formiranje građevnih čestica i građenje ostalih građevina za postupanje s neopasnim otpadom se 

temeljem odredbi, smjernica i kriterija Plana i posebnih propisa, a ovisno o namjeni, može odobriti za 

sakupljanje, predobradu, skladištenje i obradu korisnog otpada unutar, Planom i planovima užih područja, 

utvrđenih površina gospodarske namjene-proizvodne. 

 

 

3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 

PODRUČJU OPĆINE KONČANICA, UKLJUČUJUĆI I OSTVARIVANJE CILJEVA 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Končanica  

vrši komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada u 

Gradu Daruvaru, pod nazivom „Cerik“. Korisnici usluga odvoza  otpada odlažu ga u za to predviđene posude 

od 120 litara, i kontejnere od 1.100 litara, koje je za tu namjenu nabavila Općina Končanica u suradnji sa 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno a veliki 

kontejneri na grobljima po pozivu. 

Organizirano je i odvojeno skupljanje izdvojenog otpada (staklo, plastika 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 izgrađeno mini reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje 

otpada sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave, koje je Planom gospodarenja otpadom na području 

BBŽ predviđeno za područje naše Općine, kao niti kompostana, pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat 

građevinskog otpada (odvozi se na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru), kao niti rashladne kontejnere za 

prikupljanje otpada životinjskog podrijetla. 

Općina Končanica u svom prostornom planu odnosno njegovim izmjenama iz 2012. godine odredila je 

lokaciju za mini reciklažno dvorište. Tim izmjenama prostornog plana utvrđena je lokacija u Daruvarskom 

Brestovcu, iza nogometnog igrališta. Zemljište, na kojem bi bilo stacionirano mini reciklažno dvorište je u 

vlasništvu Općine Končanica.  

Shodno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi osigurati mini 

reciklažno dvorište. 

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. 

U nastavku se daje tabelarni prikaz obuhvata stanovništva sa organiziranim skupljanjem komunalnog 

otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala i tekstila. 
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Tablica: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada 
Područje sa kojeg se otpad 

skuplja 

- OPĆINA KONČANCA- 

naselja  

Broj stanovnika 

(prema 

posljednjem popisu 

stanovništva) 

Broj 

domačinstava 

Broj domaćinstava 

obuhvaćen 

organiziranim 

sakupljanjem i 

odvozom 

komunalnog 

otpada 

Udjel 

domaćinstava 

obuhvaćen 

organiziranim 

skupljanjem i 

odvozom 

komunalnog 

otpada (%) 

Tvrtka pružatelj 

javne usluge 

prikupljanja 

komunalnog 

otpada 

Končanica, Daruvarski 

Brestovac, Boriš, 

Brestovačka Brda, Dioš, 

Imsovac, Otkopi, Stražanac, 

Šuplja Lipa 

2360 776 776 100% „Darkom“ d.o.o. 

Daruvar, J. 

Kozarca 19 

 

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

Lokacije „Zelenih otoka“ Broj postavljenih spremnika 

 papir metal staklo plastika Tekstil 

Končanica 337 1  1 1  

Daruvarski Brestovac 180 1  1 1  

Šuplja Lipa 28 1  1 1  

Dioš 68/A 1  1 1  

Stražanac 66 1  1 1  

Imsovac 67 1  1 1  

 

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 

SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 

OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA 
Na području Općine Končanica uslugom skupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 748 

kućanstava i 28 pravnih osoba. Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po 

jedan član te nakon smrti odjavljuje se odvoz komunalnog otpada. Kućanstva predaju komunalni otpad u 

posudama od 120 litara dok 27 pravnih osoba predaje komunalni otpad u posudi od 120 litara a 1 pravna osoba 

ima kontejner od 1100 litara.  

U toku 2015. godine bilo je ukupno obuhvaćene 776 fizičke i pravne osobe odvozom otpada i u odnosu 

na 2014. godinu, kada je broj bio 778 osoba, on je smanjen za 2 korisnika ili za 0,3%. 

U toku 2015. godine skupljeno je i odveženo na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine 

Končanica ukupno 221.740 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301 (u toku 2014. godine 

odloženo je 264.740 kilograma komunalnog otpada ili 8% manje u odnosu na 2015. godinu). 

 

Tablica: Prikupljene količine otpada na području Općine Končanica 

Tvrtka koja prikuplja otpad Područje sa 

kojeg se 

prikuplja otpad 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno sakupljeno 

(preuzeto u tekućoj 

godini) tona 

Darkom d.o.o. Daruvar, J. 

Kozarca 19 

Općina 

Končanica 

200301 Mješani 

komunalni otpad 

22,2 

 

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

Godina Prikupljene količine otpada (t) 

 papir metal staklo plastika Tekstil 

2015. 5,7 0 3,8 0,03 0 

 

Na području Općine Končanica ne nalazi se odlagalište komunalnog otpada. 

Na području Općine Končanica nema odlagališta biorazgradivog otpada. 

 

5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 

ODGLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 
Na području Općine Končanica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već se 

sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru, pod nadzorom komunalnog poduzeća 

„Darkom“ d.o.o. Daruvar. 

 

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 
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Divlja odlagališta su mjesta na koje neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih 

dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se 

odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode. 

Na području Općine Končanica za sada nisu evidentirana divlja odlagališta komunalnog otpada. Kod 

saznanja za manja onečišćenja odmah se poduzimaju radnje za dovođenje u prvobitno stanje. 

 

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 

SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 
Na području Općine Končanica ove mjere provode se kontinuirano tokom čitave godine. Na svim 

potencijalnim mogućim mjestima nastanka divljih odlagališta otpada postavljene su ploče sa zabranom 

odlaganja otpada. Isto tako tokom čitave godine preventivno se provode kontrole svih potencijalnih mjesta na 

kojima bi mogao biti ostavljen ili odbačen otpad.  

U toku 2015. godine u ovu svrhu nije bilo utrošenih sredstava iz Proračuna. 

 

8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 
Općina Končanica u svom prostornom planu ima određenu lokaciju za mini reciklažno dvorište. U 

toku 2015. godine nisu provođene mjere za realizaciju ovog projekta. 

Opasni otpad na području Općine Končanica u organizaciji Općine Končanica nije provođen u toku 

2015. godine. Distributeri opasnog otpada dužni su zbrinuti i ambalažu utrošenog opasnog otpada.  

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

vlastite potrebe.  

Za provedbu mjera opisanih u ovoj točki Općina Končanica u toku 2015. godine nije izdvajala sredstva 

iz svog Proračuna. 

 

9. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG 

PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE TE 

KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA 
Na području Općine Končanica obavlja se prikupljanje komunalnog, glomaznog te odvojenog 

prikupljanja otpadnog papira, stakla i plastike. Komunalni otpad kao i glomazni otpad na području Općine 

Končanica provodi komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. U toku 2015. godine izvršeno je 

prikupljanje glomaznog otpada (ključni broj 200307). Preko računa za komunalne usluge za rujan obaviješteni 

su svi korisnici o prikupljanju glomaznog otpada. Potrebno je naglasiti da je zabranjeno odlaganje glomaznog 

otpada na javnu površinu te u glomazni otpad ne smapda EE otpad i građevinski. Osim na računima obavijest o 

skupljanju glomaznog otpada bila je objavljena i na web stranici komunalnog poduzeća „Darkom“. Tom 

prilikom prikupljen je glomazni otpad u količini od 2.670 kilograma iz 40 prijavljenih kućanstva. Isti je zbrinut 

na odlagalištu otpada Krndija, kojim upravlja komunalno poduzeće Komunalac iz Pakraca, a ima dopuštenje za 

odlaganje te vrste otpada. 

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla i plastike na području Općine Končanica obavlja 

trgovačko društvo „Sirovina“ d.o.o. iz Bjelovara, temeljem ugovora sa Općinom Končanica. 

Biorazgradiv otpad odlaže se kako je to navedeno u točki 8. ovog Izvješća. 

Za provedbu ovih mjera u toku 2015. godine utrošeno je ukupno _________ kuna iz Proračuna 

Općine. 

 

10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 

PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 
U nastavku se daje popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijski aspekti, izvori i 

visina financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine 

Končanica u 2015. godini; 

R.br. Naziv provedenog projekta Utrošena financijska 

sredstva 

Izvor financijskih 

sredstava 

1. Odvoz smeća  Općina 

2. Saniranje smetlišta  Općina 

 

11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

R.br. Predviđeno PGO za 2015. godinu Izvršeno – 
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DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Izgradnja mini reciklažnog dvorišta NE 

 

12. ZAKLJUČAK 
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 

JEDINSTVENI UPRAVNI 

ODJEL 
 

 

KLASA: 604-01/16-01/01 

URBROJ: 2111/02-03-16-1 

Končanica, 03. ožujak 2016. 

 

       OPĆINA KONČANICA 

- Općinski načelnik, ovdje 

- Općinsko vijeće, n/p Predsjednika, 

ovdje 

 

 

PREDMET: Izvješće o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 

 

 Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2014. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 

stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su dvije zamolbe i obije su prihvaćene te su sklopljeni 

ugovori o stipendiranju Andree Husak iz Daruvarskog Brestovca 1 i Matee Koči iz Končanice 

50. 

Stipendistica Andrea Husak u toku akademske godine 2014/2015 upisala je diplomski 

sveučilišni studij Kemija i inženjerstvo materijala – četvrta godina, Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. U skladu sa člankom 3. Ugovora o stipendiranju korisnica 

je do 31. listopada 2015. godine dostavila potvrdu o završetku 1. godine diplomskog studija, 

čime je stekla uvjete za nastavak stipendiranja u toku 2015/2016. akademske godine (5 

godina). 

Stipendistica Matea Koči u toku akademske godine 2014/2015 upisala je 3. godinu 

studija prehrambene tehnologije, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. U skladu sa 

člankom 3. Ugovora o stipendiranju ista je dostavila potvrdu o upisu u 3. nastavnu godinu 

2015/23016. kao apsolvent. U skladu sa člankom 3. Ugovora o stipendiranju apsolventu se 

priznaje i apsolventski staž od najduže 6 mjeseci, koji se uzima u rok u kojem korisnik 

stipendije mora izvršiti obveze. Nakon isteka apsolventskog staža korisnik stipendije dužan je 

u narednih devet mjeseci diplomirati ili u protivnom vraća primljenu stipendiju. Stipendistici 

prestaje pravo na stipendiju sa 29. 02. 2016. godine te u roku od 9 mjeseci u obvezi je 

diplomirati. 
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Temeljem pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2015. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 

stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 3 zamolbe. Odlukom Općinskog vijeća prihvaćene 

su sve 3 zamolbe te su sklopljeni ugovori o stipendiranju; 

- Janom Bartoš iz Končanice 363a, koja je upisala 1 godinu studija Učiteljskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osjek Petrinja, smjer rani i predškolski odgoj, 

 - Denijem Prhal iz Končanice 365, koji je upisao 1 godinu dodiplomskog studija 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, smjer elektroenergetika, 

 - Želimirom Prhal iz Končanice 33, koji je upisao 1 godinu preddiplomskog studija 

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, preddiplomski studije 

elektrotehnike. 

 Ove stipendije isplaćuju se od rujna 2015. godine. 

         Izvješće sastavio: 

         Oto Janda, službenik 

 

 



 


