
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/16-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-16-3 
Končanica, 18. kolovoz 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 
 
 

18. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 25. kolovoza (četvrtak) 2016. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 
sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

1. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Odluke o financiranju socijalnog programa za 
2016. godinu, 

2. Razmatranje po zahtjevu ČDV Končanica za suglasnost na osnovicu za obračun plaće, 
3. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Marije Laslo iz Končanice, 
4. Razmatranje te odlučivanje po odustanku od stipendije za Deni Prhal iz Končanice, 
5. Razmatranje te usvajanje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Končanica za 2016. godinu, 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu projekta izgradnje mrtvačnice na 

groblju u Šupljoj Lipi, 
7. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

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

objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost molimo 

javiti na tel. 325-021. 
S poštovanjem,    

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/16-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-16-2 
Končanica, 09. lipanj 2016. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 17. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 09. lipnja 2016. godine 
u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout - zamjenik predsjednika, vijećnici; 
Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči Jaroslav, Matošević Ivo i Putak 
Dalibor. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec – zamjenica predsjednika neopravdano i Nenad Mihajlović – 
vijećnik opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika ispred Hrvatskog naroda, Marija Kubišta – vijećnica 
Bjelovarsko-bilogorske županije i ujedno i predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i novinar NIU Jednota Daruvar. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je ovu 17. sjednicu Općinskog vijeća 
Općine Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, službenike i novinare. Nakon 
toga utvrdio je da je ovoj sjednici od ukupno 12 vijećnika njih nazočno 10 te postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 16. 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 
8. Razmatranje po prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu, 
9. Razmatranje po prijedlogu II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

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

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

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

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

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

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

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

Končanica, 
19. Razmatranje po zamolbi Matee Koči za mirovanjem stipendije od jedne godine, 
20. Izvješće o prvoj procjeni šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Prijedlog dnevnog reda, bez dopuna, predsjednik je dao na usvajanje i on je jednoglasno usvojen. 

  
1. Razmatranje po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu 

Prije pojašnjenja ove točke Komisija za proračun tražila je stanku od 3 minute radi dogovora. 
Nakon proteka navedenog roka ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog 
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Predlaže se povećanje Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu sa sadašnjih 4.060.000,00 
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kuna na 5.000.000,00 kuna odnosno povećanje za 940.000,00 kuna kako na prihodovnoj tako i na 
rashodovnoj strani. Na prihodovnoj strani predlaže se povećanje tekuće pomoći iz državnog proračuna, 
kapitalne pomoći od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, tekuće pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije vatrogastva te porez na korištenje javnih površina dok na rashodovnoj strani 
predlaže se povećanje na stavkama za motorni benzin, održavanje građevinskih objekata, usluge tekućeg 
investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, tekuće pomoći gradskom proračunu – JVP, tekuće donacije 
Češkom dječjem vrtiću Končanica i pješačka staza.  

Općinski načelnik je dodao kako u državnom proračunu je predviđeno 1.000.000,00 kuna. 
Nismo išli sa punim iznosom jer nikad ne znamo da li će se to ostvariti. Kandidirali smo nogostup u ulici u 
Končanici prema Ministarstvu graditeljstva. Najveći iznos je 300.000,00 kuna i to smo uvrstili u proračun. 
Tekuće pomoći izravnanja za JVP su povećani i kao takvi su sada uvršteni u proračun. Isto tako povećali 
smo i porez na korištenje javnih površina jer HT je sklopio ugovor sa nama o pravu služnosti i prolaza za 
njihovu mrežu i oni su to platili u proračun. Na rashodovnoj strani predloženo povećanje odnosi se na 
troškove motornog benzina – JVP odrađivala određene poslove za nas i mi smo im kupili gorivo, povećana 
je stavka održavanja građevinskih objekata u skladu sa projektom, predlaže se povećanje usluga tekućeg 
investicijskog održavanja prijevoznih sredstava s obzirom na starost vozila, povećanje na pješačkoj stazi 
radi kandidiranja prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, za vrtić se planira povećanje radi 
usklađenja sa starim stanjem i određenim radovima u Vrtiću, zdravstvene usluge odnose se na dolazak 
interniste u Daruvar i dogovor je da sve lokalne samouprave unutar bivše Općine Daruvar jedan mjesec 
isfinanciraju trošak. Tekuće pomoći gradskom proračunu odnose se na povećanje za JVP Daruvar i ona se 
samo knjiže kod nas jer sredstva idu direktno u proračun JVP.  

Davor Kek ispred Komisije za financije i proračun kazao je kako su rashodi pokriveni sa 
prihodima. Sporne su stavke rashoda od 19.000,00 kuna i 40.000,00 kuna za vrtić. Vrtić funkcionira i bez 
ovog povećanja. Postavlja se pitanje ukoliko kredit ne prođe što će biti za 6 mjeseci. Opet povratak na 
prijašnje stanje, tako da odbor nije za ovu točku. 

Općinski načelnik je kazao kako se odluka za Vrtić mora donijeti, jer ukoliko se ne donese 
Vrtić prestaje sa radom. Mi svoje obveze izvršavamo. Kredit treba proći. Sredstva za vrtić od 40.000,00 
kuna odnose se na povećanje plaća te na režijske troškove i dodatne troškove i ta sredstva ne bi trebala biti 
upitna. Isto tako jedan dio troškova koji se odnose na 19.000,00 kuna su već izvršeni i postavlja se pitanje 
ako se ovo ne usvoji na što te troškove knjižiti.  

Vijećnica Ivana Čović upitala je da li će 200.000,00 kuna za Vrtić biti dostatno s obzirom na to 
da je u 2015. godini utrošeno 350.000,00 kuna.  

Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća kazala je kako se 150.000,00 kuna odnosi na 
isplatu zaostalih plaća radnika zaposlenih u Vrtiću, kojeg troška više nema.  

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik 
Predsjednik je kazao kako odaziva djece ima i roditelji su pristali na povećanje participacije 

od 100,00 kuna. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog II. Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa 
„PROTIV“ usvojen te su donesene  

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

2. Razmatranje po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2016. godini dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Sukladno povećanju Proračuna predlaže se povećanje i u Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Predlaže se povećanje od 722.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog II. Izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 
2016. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen te su donesene 

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

 
3. Razmatranje te donošenje Odluke o zaduživanju za financiranje adaptacije i izgradnje 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke o 

zaduživanju sa donesenom Odlukom Općinskog načelnika dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Povjerenstvo je provelo postupak bagatelne nabave. U povjerenstvu su bili Daniela Golem koja ima 
certifikat za javnu nabavu te Oto Janda i Drahoslav Herout. Prošle godine raspisan je javni natječaj, koji je 
objavljen u oglasniku javne nabave, no na navedeni natječaj nije se nitko javio. Išli smo na procjenu nabave 
i dobili smo podatke da nabave za dugoročni kredit je ispod 200.000,00 kuna te smo pristupili bagatelnoj 
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nabavi. Poslali smo poziv za dostavom ponuda na 5 adresa odnosno na PBZ, Erste, Hypo, Zagrebačka i 
Raiffeisen bank. U predviđenom roku pristigla je samo jedna ponuda i to PBZ banke. Ukupni troška nabave 
dugoročnog kredita od 1.000.000,00 kuna iznosio bi 134.284,58 kuna što je kamata kroz period od 5 godina 
te trošak obrade zahtjeva i korištenja kredita. Povjerenstvo je predložilo Općinskom načelniku donošenje 
Odluke o izboru te sada treba Odluku donijeti predstavničko tijelo. 

Predsjednik je upitao koliko će se dugo čekati na suglasnost Vlade, budući da na navedeno 
zaduživanje treba dati suglasnost Vlada Republike Hrvatske. 

Općinski načelnik je kazao kako će se što prije uputiti zahtjev za davanjem suglasnosti. Isto 
tako sve su nas banke kontaktirale ali su imali određene uvjete na što mi nismo pristali. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o zaduživanju 
za financiranje adaptacije i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Končanica dao 
na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o zaduživanju za financiranje adaptacije i izgradnje komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica 

 
4. Razmatranje te odlučivanje o daljnjem statusu Češkog dječjeg vrtića Končanica 

Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića 
Končanica. U ponedjeljak bila je sjednica Upravnog vijeća i prijedlog je da vrtić nastavi sa radom. Ukupno 
za iduću pedagošku godinu ima upisano 17 djece. Vrtić je normalizirao svoj rad. Zaostale plaće su 
isplaćene i sada se redovito primaju plaće i izvršavaju obveze prema dobavljačima. 

Predsjednik je kazao kako postoji nada još za upis 3 djece. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog nastavka rada Vrtića od 

01. srpnja 2016. godine dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesena 
Odluka o nastavku rada Češkog dječjeg vrtića Končanica 

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

vrtića Končanica za 2015. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. Odluku po ovoj točki donijeli smo na prošloj 

sjednici, jedino što izvješće je bilo ono koje je predano prema Fini a niti je bilo koga iz Vrtića da objasni 
izvšenje. Sada su vijećnici dobili i normalno izvješće o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 
Končanica. Izvješće je obrazložila Marija Kubišta, predsjednica upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića 
Končanica. Ukupni Financijski plan ČDV Končanica ostvaren je sa 453.731,85 kuna. Rashodi su iznosili 
297.128,55 kuna. Višak prihda nad rashodima iznosi 156.604 kuna a pokriva gubitak iz prethodnih godina u 
iznosu od 155.927,00 kuna te višak prihoda za prijenos u 2016. godinu u iznosu od 677,00 kuna. Novčana 
sredstva na žiro-računu i blagajni iznose 19.326,00 kuna. Potraživanja u 2015. godini koja se prenose u 
2016. godinu iznose 13.604,00 kuna. Nepodmirene obveze u 2015. godini iznose 19.934,00 kuna a odnose 
se na plaće djelatnika za 12/2015. u iznosu od 14.950,00 kuna te razne dobavljače u iznosu od 4.984,00 
kuna. Nadalje je dano pojašnjenje po stavkama Financijskog plana.   

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, a budući je Odluka donesena na prethodnoj sjednici, 
naveden izvještaj je primljen na znanje te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.  

 
6. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća za izmjenama i dopunama Statuta ČDV 

Končanica i davanjem suglasnosti na izmjene i dopune Statuta ČDV Končanica 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića 

Končanica. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Na predzadnjoj sjednici Upravnog vijeća predložene su izmjene i dopune Statuta a 
vezano uz određene poteškoće kod zasnivanja radnog odnosa u Vrtiću. Na zadnjoj sjednici utvrđene su 
izmjene i dopune Statuta te se predlaže usklađenje sa zakonskim odredbama. Predlaže se izmjena u članku 
2. dodavanjem novog stavka 2., izmjena članka 6. te članka 60. Statuta. Radi se o isticanju grba i imena 
Republike Hrvatske na natpisnoj ploči ustanove te izradi pečata s grbom Republike Hrvatske. Isto tako u 
članku 60. Statuta predlaže se brisanje dijela obveznog znanja hrvatskog i češkog jezika u govornom i 
pisanom obliku. Sadašnja odgojiteljica upisala je tečaj češkog jezika. 

Vijećnik Ivo Matošević upitao je da li se pečati ukidaju ili ne. 
Odgovoreno je da do daljnjega se pečati koriste dok se zakonski ne ukinu. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja suglasnosti na 

prijedlog izmjena i dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune  
Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica 

 
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu VZO Končanica za 2015. godine 
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Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o radu VZO 
Končanica za 2015. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U priloženom zapisniku sa godišnje 
skupštine VZO Končanica vidljiv je rad VZO Končanica, financijsko izvješće kao i plan i program rada te 
financijski plan za naredno razdoblje. Prošla 2015. godini bila je uspješna. Potrošeno je dosta sredstava ali 
se napravilo puno. Imamo novih 25 mladih ispitanih vatrogasaca sa naše VZO. Riješeni su i liječnički 
pregledi.  

Kraće pojašnjenje dao je i vijećnik Jaroslav Koči koji je ujedno i zamjenik predsjednika VZO 
Končanica. Zadovoljan sa radom Vatrogasne zajednice Općine Končanica.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o radu VZO 
Končanica za 2015. godinu dan na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća VZO Končanica za 2015. 
godinu 

 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno 

sa sazivom. Ovu Odluku dužni smo donijeti temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te 
inspekcijskim nadzorom inspektora zaštite okoliša u ožujku ove godine, koji nam je osim navedenog 
naredio i postavu jednog kontejnera za odječu te za stare baterije. Na našoj internet stranici nalazi se 
izbornik gospodarenja otpadom na kojem se nalazi obrazac prijave odnosno obavijesti o nepropisno 
odbačenom otpadu. Isto tako kupili smo i kontejner za odječu i stare baterije i isti smo postavili u Končanici, 
uz ostala tri kontejnera odnosno proširili smo zeleni otok, te na taj način smo izvršili narečene mjere 
ispektora zaštite okoliša. 

Marija Kubišta, upitala je za zbrinjavanje elektroničkog otpada, na što je dobila odgovor kako 
navedeno zbrinjava Eko-vet iz Virovitice te ih je potrebno nazvati. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o uspostavi sustava 
za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog 
otpada dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 
i 

evidentiranju lokacija odbačenog otpada 
 

9. Razmatranje te donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Na prošloj sjednici općinskog vijeća bilo je razmatranje izvješća o 
učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Končanica. Navedenim izvješćem isto tako 
naloženo nam je i usklađivanje i ove Odluke sa zakonskim odredbama. U prijedlog Odluke predložena je i 
jamčevina kod raspisivanja natječaja, što nije prihvaćeno. Cijena početnog iznosa zakupnine ostala je ista i 
ona iznosi 10,00 kuna po m2 za prostor u Končanici te 7.00 kuna po m2 za prostor u Daruvarskom 
Brestovcu. Zakupnina se plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Osim navedenog dodani su članci za 
kupoprodaju poslovnog prostora, što je omogućeno izmjenama Zakona o najmu stanova. Mi imamo 
poslovni prostor u Daruvarskom Brestovcu koji koristi Gavranović d.o.o. te u Končanici koji koristi 
Gavranović d.o.o. te prostor koji koristi Strek-metali d.o.o. 

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački, upitao je tko plaća troškove ovjere kod javnog 
bilježnika, na što je dobio odgovor kako ih snosi zakupoprimatelj. 

Predsjednik je upitao kako se u odluci spominje povjerenstvo, tko imenuje to povjerenstvo. 
Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik. Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja 

imenuje izvršna vlast.  
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica 
 

10. Razmatranje te donošenje Odluke u davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine 
Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke o davanju u 

najam stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovom 
Odlukom propisuje se procedura davanja u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica. Imali smo 
Odluku no ona je stara iz 1999. godine te izmjene iz 2009. godine te ju je bilo potrebno uskladiti a sukladno i 
nalazu revizije o učinkovitosti upravljanja nekretninama na području Općine Končanica. Nadalje je upoznao 
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vijećnike sa stanovima i kućama u vlasništvu Općine Končanica koji se koriste. Početna cijena ostaje ista te 
naplata kao i u staroj odluci. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o davanju u najam 
stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica 
 

11. Razmatranje te donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 
Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. I ova Odluka temelji se na nalazu državnog ureda za reviziju o izvršenoj 
reviziji učinkovitosti upravljanja nekretninama na području Općine Končanica. Ova Odluka obuhvaća 
nekretnine koje nisu obuhvaćene prethodnim odlukama o najmu kuća, stanova i zakupu poslovnog prostora. 
Općina u svom vlasništvu ima i poljoprivredno zemljište. Ovom odlukom obuhvaćeni su postupci prodaje 
nekretnina, razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice, pravo služnosti, pravo građenja ili pravo dogradnje i 
nadogradnje, založno pravo, zakup zemljišta, prihvat dara ili nasljedstva, prodaja nekretnina bez javnog 
natječaja. 

Predsjednik je zatražio pojašnjenje u članku 26 riječi otuđiti, što je pojašnjeno. 
Vijećnik Bogumil Herout upitao je o kojim se površinama poljoprivrednog zemljišta radi. 
Općinski načelnik je kazao kako se radi o nesređenosti katastra i zemljišnih knjiga. Mi smo 

suvlasnici određenog zemljišta isto kao i Republika Hrvatska.  
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Končanica 
 

12. Razmatranje po zamolbi Matee Koči za mirovanjem stipendije od jedne godine 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Zamolbu kao i izvod iz 

pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Studentica 
je bila u 3 godini i trebala je prošle godine u 10 mjesecu završiti. Imala je pravo na apsolventski staž i 
dobivala je stipendiju do kraja veljače 2016. godine. Uputila je zamolbu da joj se odobri mirovanje za ovu 
godinu a nastavak stipendije uslijedio bi od ožujka 2017. godine. Ona je sada riješila 3 godinu i ne mora 
vračati stipendiju ali bi trebala ponovno se javiti na natječaj za stipendiranje. 

Općinski načelnik je kazao kako je navedena uputila zamolbu i sukladno članku 19. Pravilnika 
predlaže da joj se odobri mirovanje od godinu dana. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog odobravanja mirovanja 
stipendije studentici Matei Koči dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

Odluka o mirovanju stipendije za Mateu Koči iz Končanice 
 

13. Izvješće o prvoj procjeni šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica i ujedno član Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Dana 25. 04. 2016. godine Općinu Končanica pogodila je 
elementarna nepogoda mraz. Temeljem Odluke Župana Bjelovarsko-bilogorske županije od 04. 05. 2016. 
godine proglašena je elementarna nepogoda. Općinsko povjerenstvo bilo je u obvezi u roku od 8 dana od 
dana proglašenja poslati prvo priopćenje. Povjerenstvo u sastavu; Želimir Bušić-predsjednik i članovi: 
Davor Kek i Oto Janda poslali su prvo priopćenje u roku. Prva procjena štete za područje Općine Končanica 
a odnosi se na ratarske kulture i dugotrajne nasade na 92 osobe i iznosi 4.150.417,99 kuna. Slijedi procjena 
u redovnom roku odnosno u roku od 60 dana do dana proglašenja.  

Vijećnik Bogumil Herout upitao je u kojem postotku se kreću štete. Velike su štete na ječmu, 
koje se ispočetka nisu vidjele. 

Oto Janda je kazao kako se one kreću od 35 do 80%, ovisno o kulturi i području. 
Nakon ove informacije prešlo se na aktualni sat. 

 
- Aktualni sat  

Vijećnica Ivana Čović kazala je kako je Općina platila jedan mjesec za rad internista, koji 
dolazi u Daruvar iz Pakraca dva puta u mjesecu ali ljudi s našeg područja nema. Oni se šalju prema 
Virovitici i Bjelovaru. Potrebno je obavijestiti doktoricu o navedenom, kako bi ljude slala u Daruvar. 

Županijska vijećnica Marija Kubišta upoznala je nazočne vijećnike sa proslavom dana 
Bjelovarsko-bilogorske županije. Dvije naše besede su dobile priznanje ove godine od Bjelovarsko-
bilogorske županije za svoj rad. Uloženo je 2,5 miliona kuna u gospodarstvo, u Bjelovarski sajam. Raste 
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turizam na našoj županiji. Isto tako bilježi se i rast prihoda, zaposlenih a isto tako pomaže se u radu 
udruga kao i socijale. 

Predsjednik je kazao kako postoje određeni problemi kod pokopa. Pokušava se naplata 
dodatnih radova na grobljima. 

Općinski načelnik je kazao kako našom odlukom nisu obuhvaćeni i dodatni radovi a radi 
se o grobnicama, gdje više nema mjesta i bez suglasnosti rodbine ne mogu se obavljati uklanjanja 
posmrtnih ostataka. U opisu poslova naši komunalni radnici nisu to dužni raditi. Potrebno je izmijeniti 
odluku.  

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački kazao je kako problem postoji u grobnicama gdje 
više nema mjesta za pokojnike i tu ne bi trebalo biti ukopa već novo grobno mjesto. 

Predsjednik je napomenuo kako je potrebno ažurirati podatke na našim internet 
stranicama. Određene stvari je dostavio u Općinu kod službenika Ota Janda. Isto tako istaknuo je prijave 
ljudi o neovlaštenom korištenju komunalnog vozila za vlastite potrebe te obavljanju komunalnih poslova 
u radno vrijeme za vlastite potrebe.  

Vijećnik Davor Kek upitao je što je sa poljoprivrednim i šumskim površinama. Poblem 
zasjenjivanja poljoprivrednog zemljišta. Šugić razvalio put u Brestovačkim Brdima.  

Općinski načelnik je kazao kako vodimo rat sa šumarijom. Ne čiste granje koje zasjenjuje 
puteve i na taj način ne isušuje se zemljište i uništavaju se putevi kao i izvozom drva a nitko ne sanira 
navedeno. Ljudi ruše za vlastite potrebe a drva prodaju i ništa im ne možemo. Vezano za put u 
Brestovačkim Brdima tek smo to saznali prije dva dana. Ljudi koji su to vidjeli i koji su radili neće ništa 
reći niti ikoga prijaviti.  

Predsjednik je kazao kako se vrši upravo sječa u „Imovini“ i uništavaju se putevi. 

Općinski načelnik je kazao kako je šumarija obečala sanirati put nakon završetka radova. 

 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 17. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Končanica u 21,42 sati. 

       Zapisničar:                        PREDSJEDNIK: 

___________________                ______________________ 

       /Oto Janda/               /Viktor Horina, ing./ 
       

 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
  OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 551-01/15-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-16-2 
Končanica, ____________ 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 ___. sjednici, 
održanoj ___________ 2016. godine, donosi 
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ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 
o financiranju Socijalnog programa iz 

Proračuna Općine Končanica za 2016. godinu 
 

I. 
 U Odluci o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine Končanica za 2016. 
godinu („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/15), u točki I. tabela se mijenja i nova glasi: 
R.br. NAZIV Konto Plan za 

2016.g. 
Povećenje 
Smanjenje 

Novi plan 
za 2016.g. 

1. Tekuće pomoći građanima za ogrjev 37212 20.000,00 0,00 20.000,00 
2. Stipendije i školarine 37215 24.000,00 0,00 24.000,00 
3. Oprema za novorođenčad 37217 20.000,00 0,00 20.000,00 
4. Subvencije troškova stanovanja (kuće i stan) 37223 15.000,00 0,00 15.000,00 
5. Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38112 2.500,00 0,00 2.500,00 
6. Tekuće donacije nac. Zajed. I manjinama 38113 8.000,00 0,00 8.000,00 
7. Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću 38116 160.000,00 +40.000,00 200.000,00 
8. Tekuće donacije Dječji vrtić V. Nazor Daruvar 381160 10.000,00 0,00 10.000,00 
8. Ostale tukuće donacije – osnovnom obrazovanju 38118 2.500,00 0,00 2.500,00 
9. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju 381181 2.500,00 0,00 2.500,00 
10. Tekuće donacije Crvenom križu GD Daruvar 381198 5.000,00 0,00 5.000,00 
11. Tekuće donacije Udruzi Invalida Daruvar 381199 3.000,00 0,00 3.000,00 
12. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih vojnih invalida 3811910 1.000,00 0,00 1.000,00 
13. Tekuće donacije Društvu multiple skleroze 3811911 500,00 0,00 500,00 
14. Subvencija Udruzi umirovljenika Općine 3811912 10.000,00 0,00 10.000,00 
15. Tekuće donacije – Socijalna skrb (ostalo) 381197 5.000,00 0,00 5.000,00 

 U K U P N O :  289.000,00 + 40.000,00 329.000,00 
 

II. 
 Ova Odluka o izmjenama i dopunama odluke o financiranju Socijalnog programa za 2016. 
godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 

                Viktor Horina, ing. 
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA 
UPRAVNO VIJEĆE 
KLASA: 120-02/16-01/01 
URBROJ: 2111/02-04/1-16-1 
Končanica, 29. lipanj 2016. 
 
 Na temelju članka 45. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica a u skladu sa člankom 2. 
stavkom 4. Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika 
zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica, KLASA: 120-01/15-01/02, URBROJ: 2111/02-
04/1-15-1 od 13. listopada 2015. godine, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica na 
svojoj 22. sjednici, održanoj 29. lipnja 2016. godine utvrdilo je slijedeći 
 

P  R  I  J  E  D  L  O  G 
osnovice za obračun plaća radnika zaposlenih u  

Češkom dječjem vrtiću Končanica 
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I. 
 Utvrđuje se prijedlog osnovice za obračun plaća djelatnika u Češkom dječjem vrtiću 
Končanica u iznosu od 2.600,00 kuna. 
 

II. 
 Ovaj Prijedlog uputit će se Osnivaču na davanje suglasnosti na prijedlog osnovice.  
 

III. 
 Ovaj Prijedlog stupa na snagu danom donošenja. 
 
          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
             ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA 
                 Marija Kubišta 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 300-01/16-01/0__ 
URBROJ: 2111/02-01-16-1 
Končanica,  
 
 Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i članka 
30. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj __ sjednici, održanoj _______________ godine, donosi 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Končanica za 2016. godinu 
 

I. 
 U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području 
Općine Končanica, Općinsko vijeće Općine Končanica donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 
za područje Općine Končanica. 
 

II. 
 Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Općine Končanica potrebno je u 2016. godini 
provesti slijedeće organizacijske i tehničke mjere. 
 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 
 
1.1. NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA 
1.1.1. Općinsko vijeće Općine Končanica dužno je raspraviti i uskladiti procjene i planove zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija u skladu sa člankom 13. Zakona o zaštiti od požara. 
Izvršitelji zadatka:  Općina Končanica 
Sudionici:    Inspektorat unutarnjih poslova PU 
         Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Rok:   kontinuirano 
 

1.1.2. Općinsko vijeće dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za 
unapređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13 i 48/156). 
Izvršitelj zadatka:  Općina Končanica 
Rok:   tokom 2016. godine 
 

1.1.3. U prostorno planskoj dokumentaciji, osim obveznog sadržaja, popisanog posebnim zakonom i 
podzakonskim aktom, ovisno od visini poslovnog plana potrebno je posebno evidentirati i obraditi 
mjere iz područja ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj zadatka:  Općina Končanica 
Rok:   kontinuirano 

 
1.2. SUSTAV ZA PROVEDBU VATROGASNE DJELATNOSTI 
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1.2.1. Temeljem procjena ugroženosti i planova zaštite od požara Općine, potrebno je skrbiti o 
organiziranosti vatrogasne postrojbe na području Općine sukladno odredbama Pravilnika o 
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 61/94) 
Izvršitelj zadatka:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Rok:   kontinuirano 
 

1.2.2. Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije i plana zaštite od požara potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 
Izvršitelj zadatka:  Općina Končanica 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
    Dobrovoljna vatrogasna društva 
Rok:   kontinuirano 
 

1.2.3. Provesti stručan nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području Općine. 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Sudionici:   Dobrovoljna vatrogasna društva 
Rok:   kontinuirano 

 
1.2.4. Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasne zajednice Općine Končanica i na istima uskladiti 

planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne 
planove, aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti, 
stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u 
intervencije. 
Izvršitelj zadatka:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Sudionici:   Općina Končanica 
    Dobrovoljna vatrogasna društva 

 
1.2.5. Uključiti se u organizaciju informativno-savjetodavnih sastanaka s zainteresiranim osobama za 

zaštitu od požara, pučanstvom, odgojno-obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i 
analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i upoznavanje s 
opasnostima i posljedicama od izbijanja požara. 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Končanica, Općina Končanica 
Rok:   kontinuirano 
 

2. TEHIČKE MJERE 
 
2.1. PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI 
2.1.1. Za posebno zaštićeni krajolik, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture provoditi 

dodatne preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti, te sustavno 
poboljšavati zaštitu od požara određenu odgovarajućim planovima. Za provedbu ove točke treba 
osigurati dodatna sredstva.  
Izvršitelj zadatka:  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim  
    vrijednostima na području BBŽ 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Rok:   kontinuirano 
 

2.1.2. Hrvatske šume odnosno nadležne šumarije dužne su izraditi godišnji Plan operativne provedbe 
programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem koje će se prići izradi prosjeka kroz posebno 
ugrožene šume na području Općine u suradnji sa Općinskim vatrogasnim zapovjednikom. Za 
izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska 
sredstva osigurat će se u proračunu Općine a za šume u državnom vlasništvu iz planiranih 
sredstava Hrvatskih šuma. 
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Izvršitelji zadataka:  Hrvatske šume d.o.o., 
    Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Rok:   kontinuirano 
 
 

2.2. ODRŽAVANJE PRIPRAVNOSTI SUSTAVA VATROGASTVA 
2.2.1. Obaviti opremanje vatrogasne postrojbe sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i 

sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95), Pravilniku o minimumu opreme i 
sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne 
novine“, broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju 
pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 
31/11), odnosno važeće procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije  te plana zaštite od 
požara. 
Izvršitelj zadatka:  Općina Končanica 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
    Dobrovoljna vatrogasna društva 
    Javna vatrogasna postrojba Daruvar 
Rok:   kontinuirano 
 

2.2.2. Za potrebe uspješnog djelovanja vatrogasne postrojbe potrebno je osigurati odgovarajući prostor 
za smještaj opreme i tehnike, prostor za boravak vatrogasaca, prostor za spremanje odjeće, obuće, 
opreme, vozila i tehnike te prostor za osposobljavanje vatrogasaca. 
Izvršitelj zadatka:  Općina Končanica 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
    Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo 
    Javna vatrogasna postrojba Daruvar 
Rok:   kontinuirano 
 

2.2.3. Organizirati osposobljavanje za vatrogasce, savjetovanja i seminare za dodatno osposobljavanje 
vatrogasaca i zapovjedništva u svrhu učinkovite provedbe svih planiranih aktivnosti. 
Izvršitelji zadataka: Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Sudionici:   Javna vatrogasna postrojba Daruvar 
    Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije 
Rok:   kontinuirano 
 

2.2.4. Za učinkovito u uspješno djelovanje postrojbe od trenutka uzbunjivanja, početka intervencije, 
gašenja i lokalizacije požara potrebno je osigurati određen broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih 
radio uređaja te telefonskih linija, kao i određen broj mobilnih linija. 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije 

Javna vatrogasna postrojba Daruvar 
Središnje Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Rok:   kontinuirano 
 

2.2.5. Aktivno se uključiti u Program informativno promidžbenih aktivnosti  u cilju upoznavanja 
pućanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje izaziva te podizanje razine 
protupožarne kulture, a osigurati i uvjete za njegovu provedbu. 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije 
    Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Sudionici:   Inspektorat unutarnjih poslova PU BBŽ-a 
    Turistička zajednica grada Daruvara 
    JP Hrvatske šume 
    Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar 
    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim  
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    vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije 
Rok:   kontinuirano 
 

2.2.6. Temeljem važeće procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plana zaštite od požara 
utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu 
prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i 
pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija. 
Izvršitelj zadatka:  Općina Končanica 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
    Javna vatrogasna postrojba Daruvar 
Rok:   30. travnja 2015. godine 
 

2.2.7. Zahtijevati od distributera vode redovito provođenje i ažuriranje podataka o javnoj hidrantskoj 
mreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja 
vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te 
dostavu istih na korištenje vatrogasnim postrojbama. 
Izvršitelj zadatka:  „Darkom“ d.o.o. Daruvar 
Sudionici:   Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
    Javna vatrogasna postrojba Daruvar 
    Dobrovoljna vatrogasna društva 
Rok:   30. lipnja 2016. godine 
 

2.2.8. Organizirati stručne seminare za članove vatrogasnih zapovjedništva na razini Općine, uz razradu 
aktualne tematike iz područja vatrogasne operative. 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
Sudionici:   Općina Končanica 
Rok:   tijekom 2016. godine 

 
ZAVRŠNE ODREDBE 

III. 
Sa Provedbenim planom bit će upoznati svi izvršitelji. Provedbeni plan bit će dostavljen svim 

izvršiteljima i sudionicima, nakon što ga donese predstavničko tijelo Općine Končanica 
Izvršitelji:  Općina Končanica i vatrogasna zajednica Općine Končanica. 

 
IV. 

 Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz Provedbenog plana osigurat će se u proračunima 
nositelja zadataka. 
 Izvršitelj:  Općina Končanica 
 Rok:   31. 12. 2016. 
 

V. 
 Predstavničko tijelo Općine Končanica jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite i požara na 
području Općine. 
 Izvršitelj: Općina Končanica 
 Sudionici: Vatrogasna zajednica Općine Končanica 
 

VI. 
 Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine 
Končanica izrađuje Jedinstveni upravni odjel a dostavlja središnjem tijelu državne uprave za vatrogastvo. 
 Izvršitelj: Općina Končanica 
 
 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
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       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
 

 
 

 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
Prijedlog Odluke 

 
KLASA: 361-02/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-16-14 
Končanica, _______________ 
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), 
Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj ___ sjednici, održanoj _____________ godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju suglasnosti na provedbu projekta izgradnje mrtvačnice 

u Šupljoj Lipi 
 
 

I. 
 Ovom Odlukom daje se suglasnost na provedbu projekta izgradnje mrtvačnice na mjesnom groblju u 
Šupljoj Lipi. 
 

II. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu navedenog projekta. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke 
KLASA: 372-01/16-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-16-2 
Končanica, _____________ 2016. 
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Na temelju članka 6. stavka 5. i članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica ("Službeni glasnik 
Općine Končanica", broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj _____ sjednici, održanoj 
___________ 2016. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke 

o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/16), u članku 2. stavku 1. briše se točka i dodaju se riječi: „te skladišni 
prostor (zatvoreni i otvoreni).“. 
 Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
 „Skladišnim prostorom smatra se prostor za smještaj proizvoda, robe, strojeva i drugog prema potrebi 
a može biti otvorenog ili zatvorenog tipa.“. 
 

Članak 2. 
U članku 9. stavku 1. dodaju se nove alineje 3 i 4, koje glase:  

 „- skladišni prostor (zatvoreni)         1,00 – 2,00 kn/m2 

 - skladišni prostor (otvoreni)       0,50 kn/m2“. 
 

Članak 3. 
 Ostale odredbe Odluke ne mijenjaju se. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Končanica stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Končanica". 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
         

 
 

 


	Z  A  P  I  S  N  I  K

