
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
      OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-17-5 
Končanica, 01. prosinac 2017. 
 
 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 
 

4. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 12. prosinac (utorak) 2017. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,

00
 

sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu te projekcija za 2019. i 
2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2018. godini, 

3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2018. godini, 

4. Razmatranje te usvajanje projedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu, 

5. Razmatranje te usvajanje izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Končanica za 
razdoblje od 2017. do 2019. godine, 

6. Razmatranje po prigovoru po Odluci o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018., 
7. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2018. godinu sa procjenom 2019.-2020. 

godine, 
8. Razmatranje te davanje suglasnosti na zapošljavanje odgojitelja na nepuno radno vrijeme u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
9. Razmatranje po zamolbi Marije Laslo iz Končanice, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 3., 4., 5., 7. i 9. dnevnog reda, dok će se točke 

6. i 8. usmeno pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica 
www.koncanica.hr.  

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost molimo 

javiti na tel. 325-021. 
Nakon sjednice, održat će se mali domjenak u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Končanica, Končanica 268. 
S poštovanjem,    
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
          Zdenko Popovački 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
 OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/17-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-17-4 
Končanica, 31. listopad 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa 3. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 31. listopada 2017. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 19:00 sati. 

Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Bušić Želimir i Jaroslav Koči - potpredsjednici, 
Čović Ivana, Finek Franjo, Herout Alen, Herout Mladen, Matina Danijel i Matošević Ivo.  

Odsutni vijećnici: Koči Milouš i Škorić Trivo – opravdano i Matina Saša – neopravdano. 
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 

načelnika, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta – 
vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Kvjeta Kop – službenica Općine 
Končanica (od 2. točke), novinari Radio Daruvara i NIU „Jednota“ iz Daruvara i Ljiljana Dite – ispred 
Hrvatske stranke prava, Općinska organizacija Končanica. 

Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u VII 
sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te kazao kako od 12 izabranih vijećnika ovoj 
sjednici nazočno je njih 9 te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje zapisnik sa 2. 
sjednice na raspravu. Isti je usvojen bez primjedbi. Nakon toga predložio je slijedeći  

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
1. Imenovanje predstavnika Općine Končanica u Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica,
2. Razmatranje po prijedlogu Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica,
3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 

poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica,
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinju njihovog obavljanja na 

području Općine Končanica,
5. Razmatranje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018. 

godinu i zamolbi Ivana Berečki,
6. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do danas,
7. Razmatranje po izvješću Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
8. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 2016/2017. godine,
9. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg Plana i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj godini 

2017/2018.,
10. Razmatranje po zamolbama za oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade,
11. Razmatranje po zamolbi Marije Laslo iz Končanice,
12. Razmatranje te donošenje Odluke o ulasku u adaptaciju prostora Općine Končanica,
13. Razmatranje te donošenje Odluke o modernizaciji gornjeg dijela poslovne zgrade u Daruvarskom 

Brestovcu, Daruvarski Brestovac 180,
14. Razmatranje oko izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 

2017. godine,
- Aktualni sat
Ovakav prijedlog dnevnog reda dan je na usvajanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna.

1. Imenovanje predstavnika Općine Končanica u Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića
Končanica
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Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. On je kazao kako sa lokalnim izborima 
mijenjaju se i članovi Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica, kojemu je Općina osnivač. 
Upravno vijeće sastoji se od 5 članova, od kojih 3 člana imenuje Općina Končanica, jednog imenuju 
roditelji a jedan se bira iz reda odgojitelja. U prošlom sazivu ispred Općine Končanica bili su imenovani 
Marija Kubišta, Franjo Berečki i Davor Kek. Predlaže da se u Upravno vijeće ispred Općine Končanica 
imenuju Marija Kubišta, Zdenko Popovački te predlaže da oporba da jednog člana. Mora se voditi računa da 
sjednice se sazivaju za radnog vremena te bi bilo poželjno da to bude član koji nije vezan uz radni odnos.  

U raspravi, u kojoj su sudjelovali vijećnici Mladen Herout i Franjo Finek, predložen je kao 3 
član Jaroslav Koči.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog imenovanja članova 
Upravnog vijeća ispred Općine Končanica i to Marija Kubišta, Zdenko Popovački i Jaroslav Koči, 
dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen te je donesena  

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica 
ispred Općine Končanica 

 
2. Razmatranje po prijedlogu Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke o lokalnim 
porezima Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa novim 
Zakonom o lokalnim porezima iz 2016. godine i izmjenama iz 2017. godine. Ne uvode se novi porezi na 
području Općine Končanica. Radi se o općinskim porezima i to prirez porezu na dohodak, porez na 
potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Zakonom o lokalnim porezima iz 
2016. godine bio je propisan i porez na nekretnine, koji je izmjenama u 2017. godini isključen iz Zakona. 
Prirez porezu na dohodak ubiremo od kada smo ga uveli i to 5% na iznos poreza na dohodak. Porez na 
potrošnju propisan je zakonom i njega kontrolira Porezna uprava putem obrazaca. Porez na kuće za odmor 
plaćali su vlasnici kuća za odmor, a radi se oko 20 stambenih objekata. Rješenja je donosila Porezna uprava. 
Porez na korištenje javnih površina jedino smo mi naplaćivali samostalno. Radi se o korištenju javnih 
površina kod raznih manifestacija i događanja. Obaveza je donijeti novu Odluku, usklađenu sa Zakonom o 
lokalnim porezima.  

Dana je alternativa poreza na korištenje javnih površina ali u kraćoj raspravi ostalo se kod 
prvobitnog prijedloga. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog odluke o lokalnim 
porezima Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica 
 

3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 
poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Odluke o 

agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Cijela Županija imala je reviziju korištenja poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U nalazu jedna od mjera je i izmjena Odluke o agrotehničkim 
mjerama, koja je donesena 2011. godine i potrebno ju je uskladiti sa Pravilnikom o agrotehničkim mjerama. 
Ovim prijedlogom obuhvaćene su opće odredbe, agrotehničke mjere, mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, posebne mjere zaštite od požara, nadzor, prekršajne odredbe kao i prijelazne i 
završne odredbe. Navedenom Odlukom morat ćemo imenovati poljoprivrednog redara, da li samostalno ili u 
dogovoru sa susjednim lokalnim samoupravama. 

Općinski načelnik je ukazao na određene članke ove Odluke odnosno od članka 13. nadalje, 
gdje uvijek imamo probleme. Kao lokalna samouprava ulažemo puno u poljske putove. Namjerno nam se 
oštećuju poljski putovi, zemljište zarasta u ambroziju i ostalo raslinje te nastaju veliki problemi. Imenovat će 
se poljoprivredni redar i morat ćemo pristupiti određenim mjerama. 

Predsjednik je ukazao i na probleme svodnica odnosno ispusta iz putnih jaraka. Ljudi se bune 
da to ne moraju čistiti a sada je to obaveza. 

Općinski načelnik kazao je kako pomažemo u čišćenju svodnica, jer u te svodnice ne ide samo 
voda od vlasnika u čijem imanju se nalazi svodnica. U zadnje vrijeme ima dosta pozitivnih primjera odnosno 
pomažu ljudi u čišćenju istih. 

Vijećnik Jaroslav Koči kazao je kako će vjerojatno biti i pomoć od Hrvatskih voda. 
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Općinski načelnik je kazao kako Hrvatske vode sa svodnicama nemaju ništa, oni brinu samo 
za vodotoke 1. i 2. reda. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o 
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine 
Končanica dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je 
donesena  

Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina 
na području Općine Končanica 

 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja 

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

komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Končanica dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o novoj Odluci o komunalnim djelatnostima. Predlaže se donošenje 
ove Odluke jer u istoj izostavlja se djelatnost autotaksi službe. Problem autotaksi službe pojavila se već kod 
njezina uvođenja u komunalnu djelatnost. Problem je kada naš koncesionar prijeđe našu granicu, gdje takvu 
službu obavlja drugi koncesionar. Imali smo problema i odmah nakon godinu dana prvi koncesionar je 
odustao od koncesije i od tada nitko se neće javiti za koncesiju. Isto tako svake godine izvješćujemo 
Ministarstvo financija vezano za koncesije, a ova nije ostvariva. Predlažemo da se autotaksi služba izostavi 
te se donese nova Odluka, kako je u prijedlogu. 

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik. On je kazao kako smo imali problema sa 
autotaksi službom, pa se predlaže njezino izostavljanje u ovoj Odluci. Imamo problema i sa dimnjačarskom 
službom. Malo ljudi dozvoli čistiti dimnjake, jer dolaze u nezgodno vrijeme, odnosno već kad se počne 
ložiti. Ali isto tako upozorenje svim domaćinstvima, bez potvrde dimnjačarske službe ako se nešto desi neće 
niti osiguravajuće društvo sanirati štetu. 

Predsjednik je kazao kako se mijenja način prikupljanja komunalnog otpada, da li se nešto zna 
o tome. 

Općinski načelnik je kazao kako do danas još nije definirano do kraja kako će to izgledati. Bit 
će ćipiranje kanti. Da li će to biti putem mobilnog reciklažnog skladišta ili nekako drugačije. Da li će se 
odvajati komunalni otpad na kućnom pragu ili putem tih reciklažnih dvorišta, još se ne zna. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o komunalnim 
djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području  
Općine Končanica 

 
5. Razmatranje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 

2017./2018. i zamolbi Ivana Berečki 
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik Općine Končanica. Svi vijećnici zajedno 

sa sazivom dobili su zapisnik Povjerenstva za stipendije kao i bodovnu listu. Na javni natječaj za stipendije 
prispjelo je ukupno 5 zamolbi. Od navedenih 5 zamolbi dvije su bile nepotpune te se o njima nije niti 
raspravljalo. Od ostale 3 zamolbe jedna zamolba nije udovoljavala članku 3. Pravilnika, odnosno prijeđen je 
cenzus po osobi. Prema povjerenstvu samo zamolbe Tonija Vrhovac i Sanele Holubek udovoljavaju svim 
kriterijima iz Pravilnika i predlaže se dodjela stipendija za njih. Zamolba Ivana Berečki iz Šuplje Lipe nije 
udovoljavala kriteriju članka 3. Pravilnika. Ivan Berečki uputio je zamolbu prema Općinskom vijeću, te je 
potrebno raspraviti ovu zamolbu. 

Predsjednik je kazao kako se Povjerenstvo rukovodilo Pravilnikom i sukladno tome je 
sastavljen i zapisnik koji su svi vijećnici dobili.  

Općinski načelnik je kazao kako je prijeđen imovinski cenzus po članu ali je to isto radi toga 
što je majka povremeno radila kod jedne osobe koja sada više ne posluje. U pravilniku isto tako postoji 
mogućnost stipendiranja deficitarnog zanimanja. Budući da do sada smo sve normalno izvršavali da se 
prihvati zamolba Ivana Berečki te da mu se odobri stipendija. Radi se o sinu zamjenika načelnika Općine 
Končanica. On je student 2. godine veterine.  

Zamjenik načelnika Franjo Berečki kazao je kako on nije utjecao na ovu zamolbu već je sin 
samostalno odlučio podnijeti zamolbu mada je prijeđen imovinski cenzus. 
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Vijećnik Danijel Matina složio se sa prijedlogom načelnika odnosno da se prihvati zamolba 
Ivana Berečki te da se uključi u stipendiranje za ovu akademsku godinu i to radi toga što se na natječaj 
prijavila osoba koja živi u Daruvaru i mjesec dana prije raspisivanja natječaja je prijavila svoj boravak u 
Daruvarskom Brestovcu. Predlaže i da se izmjeni Pravilnik u tom dijelu. 

Vijećnici Mladen Herout i Franjo Finek isto su izrazili želju da se prihvati zamolba Ivana 
Berečki. 

Kako po ovoj točki nije bilo više rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o dodjeli 
stipendija studentima Općine Končanica uvažavajući i zamolbu Ivana Berečki dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 
 

6. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 
danas 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o stipendiranju 

studenata Općine Končanica od 2014. godine do danas dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. U toku 
2014/2015. godine dodijeljene su dvije stipendije – Andrea Husak, koja je završila i njoj je prestalo pravo sa 
31. 08. 2016. godine, sada joj traje rok prijave na našem području u dvostrukom trajanju od godina 
stipendiranja. Druga stipendistica je Matea Koči, kojoj je godinu dana mirovalo stipendiranje i sada je 
upisala 2. godinu diplomskog studija. U toku 2015/2016. godine dodjeljene su 3 stipendije ali jedan 
stipendist, Deni Prhal, odustao je od stipendije. Jana Bartoš donijela je potvrdu u upisu u narednu godinu, a 
Želimir Prhal donio je potvrdu o ponovnom upisu u 2. godinu te mu sada godinu dana miruje stipendiranje a 
ukoliko ne završi drugu godinu ide povrat stipendija u proračun. U toku 2016/2017. godine dodijeljene su 
dvije stipendije i to Hani Novotni i Andrei Ožeg. Obije su u roku završile godinu studija i upisale naredne 
godine te im se nastavlja isplata stipendije u ovoj studenskoj godini. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o stipendiranju studenata 
Općine Končanica od 2014. godine do danas dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je 
donesen 

Zaključak o usvajanju izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 
 

7. Razmatranje po izvješću Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o visini elementarne 

nepogode – suše, na području Općine Končanica, u redovnom postupku dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ukupno je u redovnom postupku štetu prijavilo 205 osoba od toga 202 fizičke osobe i 3 pravne 
osobe (Ribnjačarstvo Končanica, Poljodar i Poljodar-Tim). Ukupna procijenjena šteta na obrtnim, 
dugogodišnjim nasadima i ribnjacima iznosi 6.200.899,05 kuna. Ovo je izvješće proslijeđeno Županijskom 
povjerenstvu na daljnje postupanje. Isto tako dane su kulture i površine koje su zahvaćene sa štetom. 

Predsjednik Povjerenstva Želimir Bušić kazao je kako je Povjerenstvo odradilo svoj posao ali 
se ne nada nekakvom obeštećenju. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je Izvješće Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen  

Zaključak o usvajanju izviješća o štetama od elementarne nepogode-suše na području 
Općine Končanica u 2017. godini, u redovnom postupku 

 
8. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu ČDV Končanica tijekom radne 2016./2017. godine 

Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica Upravnog 
vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Izvješće o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu 
2016./2017. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Pedagoška godina traje od 01. rujna i traje do 
31. kolovoza iduće godine. Rad vrtića odvija se u pristojnom prostoru, radi se po zakonskim propisima. 
Prostor se kontinuirano uređuje i obnavlja kako bi bio u funkciji. Odgojiteljice su bile na stručnim 
usavršavanjima, radi se sa roditeljima kao i vanjskim čimbenicima. Rad se odvija stručno. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o radu ČDV Končanica 
tijekom radne 2016./2017. godine dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen  

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica za radnu  
2016./2017. godinu 

 



 6 

9. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj 
godini 2017./2018. 
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno i predsjednica Upravnog 

vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Godišnji plan i program rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u 
pedagoškoj godini 2017./2018. dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Plan i program rada radi se 
sukladno ustaljenom postupku odnosno zakonskim odredbama. Kao i svake godine tako i ove potrebno je 
donijeti plan i program po kojem će raditi Vrtić u pedagoškoj godini. 

Općinski načelnik je kazao kako i izvješće i Godišnji plan i program dostavljaju se 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koji vrše nadzor nad provedbom navedenog. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je Godišnji plan i program rada Češkog 
dječjeg vrtića Končanica u pedagoškoj godini 2017./2018. dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića 
Končanica u pedagoškoj godini 2017./2018. 

 
10. Razmatranje po zamolbama za oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade 

Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. On je nazočne upoznao sa 
zamolbama za oslobođenjem od plaćanja komunalne naknade. Svoje zamolbe su uputili Josip Štolba iz 
Daruvarskog Brestovca koji se nalazi u staračkom domu, Ana Dražetić iz Stražanca koja se isto tako nalazi u 
domu, Petar Bojčić koji je umro ali nitko od djece nije se prihvatio nasljedstva zbog tereta, Edvard Brod iz 
Daruvarskog Brestovca 174 kao korisnik socijalne pomoći, Veljko Velić iz Imsovca 57 kao korisnik 
socijalne pomoći, Miroslav Ulovec kojeg teretimo vezano za zamjenu objekta te Marko Novak koji je umro 
ali ima duga a znaju se nasljednici. Zamolbe su uputili i Cilika Ferenac iz Stražanca i Ana Božić iz Imsovca 
ali navedeni nemaju dugovanja po osnovi komunalne naknade.  

Općinski načelnik je kazao kako predlaže da se dugovanja socijale odnosno korisnika 
socijalne pomoći otpišu na teret Socijalnog programa, jer zakonom o socijalnoj skrbi dužni smo voditi 
socijalnu politiku prema osobama slabije imovne moći odnosno korisnicima socijalne naknade. Kod osoba 
gdje nema nasljednika predlaže se i brisanje iz evidencije, jer kuće su prazne, ne koriste se i propadaju. 
Poslali smo opomene i ovih dana kreći će se u ovrhe. Mi snosimo ispočetka troškove ovrhe a kod ovakvih 
situacija pitanje je da li ćemo se moći naplatiti. 

U raspravi pojedinačno se raspravljalo po svakom posebnom zahtjevu te je na kraju odlučeno 
da se otpišu potraživanja od Josipa Štolba, Ane Dražetić, Petra Bojčića, Edvarda Broda, Veljka Velića te 
Miroslava Ulovec te djelomično od Marka Novak. Ukupno otpisana komunalna naknada iznosi 3.976,75 
kuna. Nekretnina Petra Bojčić brisat će se iz evidencije obveznika komunalne naknade. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke po zahtjevima 
za oslobođenjem od naplate komunalne naknade dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka po zahtjevima za oslobođenjem od naplate komunalne naknade 
 

11. Razmatranje po zamolbi Marije Laslo iz Končanice 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Preslik zamolbe Marije Laslo dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. U prošloj školskoj godini financirali smo polazak djeteta u Vrtić. Majka nije 
socijalni slučaj jer je u mirovini. Otac je branitelj i isto tako u mirovini. Previše se izdvaja samo za jednu 
osobu. Živi u našoj kući, ne plaća stanarinu, ostvaruje pravo na drva, u obnovi kuće smo sudjelovali 
odnosno financirali. Dijete je 15 dana kod oca a 15 dana kod majke.  

Vijećnica Ivana Čović upitala je gdje dijete ima prebivalište, da li dijete i kod oca pohađa 
vrtić, da li dijete ima socijalnog radnika, koliki su njihovi prihodi. Ako je dijete pola mjeseca kod majke a 
pola kod oca kako to djeluje na djetetovu psihu, gdje je tu socijalna skrb. Što ako se djetetu nešto desi u 
Vrtiću. 

Predsjednik je predložio da se zatraži dodatna dokumentacija odnosno da se dostave podaci o 
prijavljenom prebivalištu, mišljenje socijalnog radnika, potvrdom da li dijete ide u vrtić kod oca kao i 
dohodovnom cenzusu. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog dopune zahtjeva 
podnositeljice Marije Laslo dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Zaključak po zamolbi Marije Laslo iz Končanice 
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12. Razmatranje te donošenje Odluke o ulasku u adaptaciju prostora Općine Končanica 

Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik.  On je kazao kako je prostor Općine Končanica 
adaptiran kada je počela sa radom Općina odnosno 1993. godine. Najveći problem je pristupačnost osobama 
s invaliditetom. Predlaže se da se osim adaptacije prostora napravi i pristup invalidnim osobama, kako bi i 
one imale pristup u prostor Općine Končanica. Sadašnju vijećnicu pretvorili bi dio u kancelariju a dio u 
arhivu a sjednice Općinskog vijeća bi održavali u prostoru DVD-a Končanica. Problem je i arhiva, koji mora 
biti zatvoren i pod nadzorom a sada to nije.  

Predsjednik je kazao kako se sjednice mogu održavati jednom u Končanici, jednom u 
Daruvarskom Brestovcu, jednom u Šupljoj Lipi, Stražancu, Imsovcu, jer i tamo ima uređenog prostora.  

Oto Janda, službenik Općine Končanica kazao je kako se navedena odluka kao i slijedeća 
točka dnevnog reda odnosi na mjeru 07 odnosno Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, 
7.4.1. – Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.   

Nakon kraće rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
provedbu projekta ulaganja za projekt „Adaptacija zgrade Općine Končanica“ dao na glasovanje i on 
je jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta ulaganja za projekt „Adaptacija  
zgrade Općine Končanica“ 

 
13. Razmatranje te donošenje Odluke o modernizaciji gornjeg dijela poslovne zgrade u 

Daruvarskom Brestovcu, Daruvarski Brestovac 180 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je predložio da se u ovaj projekt još uključi 

izgradnja sanitarnog čvora na groblju u Končanici te adaptacija kuhinje DVD-a Končanica, odnosno u 
okviru jednog projekta više objekata se renovira odnosno adaptira. Ovisno o vrijednosti predlaže se 
razvrstati u dvije Odluke, posebno za Daruvarski Brestovac jer tamo se uređuje i okoliš ispred i iza poslovne 
zgrade (dječje igralište) kako i ispred DVD-a Daruvarski Brestovac te kapelice, a posebno za adaptaciju 
kuhinje DVD-a Končanica i izgradnju sanitarnog čvora na groblju u Končanici. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluka, posebno za 
Daruvarski Brestovac a posebno za Končanicu, dao na glasovanje i one su jednoglasno usvojene te su 
donesene 

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja za projekt „Modernizacija gornjeg 
dijela poslovne zgrade u Daruvarskom Brestovcu“ i 

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja za projekt „Adaptacija kuhinje 
DVD-a Končanica i dogradnja sanitarnog čvora na groblju u Končanici“ 

 
14. Razmatranje oko izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 

2017. godine 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Izvješće o izvršenju 

Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Plan prihoda Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu planiran je u iznosu od 4.600.000,00 
kuna a u prvih 6 mjeseci izvršen je u iznosu od 1.924.422,14 kuna ili 41,84% u odnosu na planirano. 
Rashodi su isto tako planirani sa 4.600.000,00 kuna a ostvareni su sa 2.760.400,93 kuna ili 60,01% u odnosu 
na plan. Razlika između prihoda i rashodi iznosi -835.978,79 kuna. Općina se u izvještajnom razdoblju nije 
kreditno zaduživala. Tekuća proračunska pričuva je korištena u iznosu od 4.194,03 kuna. Prihodi se knjiže 
kada je izvršena uplata a rashodi kada nastanu promjene. Neki prihodi prihodi i primici a rashodi i izdaci su 
aktualni u drugom dijelu godine. Radi toga je došlo i do razlike. 

Općinski načelnik ukazao je na primjer stavke Mjesnih odbora glave 4. gdje je planirano 
100.000,00 kuna a ostvareno je 361.536,61 kuna. Kandidirali smo projekt prema Ministarstvu, sredstva su 
osigurana u iznosu od 300.000,00 kuna a isplata od strane Ministarstva je bila tek u drugom polugodištu. Tu 
je još i pješačka staza. Zato nastaju ove razlike. Mrtvačnica Šuplja Lipa je isto tako sada isplaćena. Pješačka 
staza ostalo je još oko 100.000,00 kuna. Nismo potrošili ono što nemamo.  

Vijećnica Ivana Čović kao predsjednica povjerenstva za financije i proračun je kazala kako je 
povjerenstvo razmatralo ovo izvješće i predlaže Općinskom vijeću da se ono prihvati. 
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Županijska vijećnica Marija Kubišta ukazala je kako na izvršenje prihoda s osnova poreza na 
dohodak. Ta je stavka izvršena sa 91,83%.  Da li nije trebalo više planirati. 

Općinski načelnik je kazao kako sada navedena stavka miruje jer slijedi povrat po godišnjim 
prijavama i 3,4 mjeseca s te osnove nema prihoda. Niti jedna stavka se ne može puniti konstantno. Dao je 
primjer prihoda s osnova zakupa poljoprivrednog zemljišta. Ribnjačarstvo nije uplatilo svoj dio i tu, ako 
neće uplatiti neće doći do ostvarenja planiranog. Ribnjačarstvo je uputilo zahtjev za otpis zakupa zbog suše 
prema Vladi ali mi ćemo morati obavijestiti Agenciju za poljoprivredno zemljište o neplaćanju zakupa.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je izvješće o polugodišnjem 
izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2017. godinu dao na glasovanje i ono je jednoglasno 
usvojeno te je donesen  

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine 

 
- Aktualni sat  

Općinski načelnik je uvodno kazao kako su određeni radovi izvedeni. Izgradila se mrtvačnica 
u Šupljoj Lipi, staza kroz groblje će ići na godinu. Adaptacija društvenih domova je dovršena. Uređeni su 
poljski putovi, svodnice, mostovi u suradnji sa Mjesnim odborima, te se zahvaljuje na pomoći Mjesnih 
odbora. Uređuju se groblja. U obnovu javne rasvjete se za sada ne ide. Ovo planiramo za proljeće slijedeće 
godine. U sklopu toga planiramo i izdvojiti kapčalice za javnu rasvjetu. U prijedlogu je da se uz državnu 
cestu stavi javna rasvjeta na svaki stup.  

Vijećnik Mladen Herout kazao je kako bi bilo dobro da se osvijetli groblje u Končanici, radi 
učestalih krađa.  

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je gdje se stalo sa stalkom za cvijeće. 
Općinski načelnik je kazao kako je navedeno preuzeo mjesni odbor. 
Vijećnik Franjo Finek ukazao je problem na nadstrešnicu na groblju u Končanici. Počinju 

kiše i prokišnjava te bi to trebalo sanirati. Nadalje je upitao kada će se dovršiti Krivskov sokak. Puno je 
uloženo u to, na dužinu od 200 metara, a nije dovršeno i ne dovršava se. Postoji opasnost od dubokog jarka. 
Već je prije zatražio pojašnjenje ali Mjesni odbor nije dao pojašnjenje. 

Vijećnica Ivana Čović ukazala je na problem razbijenih dijelova na dječjem igralištu u 
Končanici. Isto tako problem su klupe u autobusnim kućicama, koje tamo skoro ne postoje. 

Općinski načelnik odgovorio je kako pojedine radove daje u nadležnost Mjesnim odborima te 
ako navedeno nije završeno potrebno je to završiti. Vezano za igralište, problem su školska djeca, popravit 
ćemo navedeno. Isto tako popravit će se i klupe u autobusnim stajalištima. 

Vijećnik Ivo Matošević kao predsjednik Povjerenstva za Mjesnu samoupravu upitao je da li se 
može dobiti podatak koliko je kamena svaki mjesni odbor dobio. 

Općinski načelnik je kazao kako se može dobiti popis po cestama. Svaki mjesni odbor kada je 
tražio, dobio je kamen ali mora i mjesni odbor sudjelovati.  

Zamjenik načelnika Drahoslav Herout kazao je kako se može dobiti popis po poljskim 
putevima. Na području Brestovca ima preko 70 kilometara poljskih putova.  

Zamjenik načelnika iz reda hrvatskog naroda Franjo Berečki zahvalio se svima u ime svog 
sina vezano za stipendije te se nada da će on ovo i opravdati i da će mu to biti stimulans. 

Županijska vijećnica Marija Kubišta kazala je kako Županija financira Centar izvrsnosti. Od 
2015. godine funkcionira centar izvrsnosti iz matematike, od 2016. godine iz engleskog a od 2017. godine i 
iz kemije. Iz matematike 91 učenik, iz engleskog 104 učenika, iz kemije 57 učenika. 

Predsjednik je upitao županijsku vijećnicu da li u proračunu županije za 2018. godinu se 
planiraju neka sredstva za Općinu Končanica, vezano za obnovu cesta - županijskih. Jer unazad 4 godine 
ništa nije investirano na našem području. 

Županijska vijećnica kazala je kako se Proračun ne dijeli na Općine već na investicije. 
Vezano za ceste nadležna je Županijska uprava za ceste.   

Općinski načelnik je kazao kako bi bilo dobro da županija u svom proračunu predvidi sredstva 
za sufinanciranje knjiga za osnovnoškolce. Isto tako Općina će ići u sufinanciranje toplog obroka za svu 
školsku djecu. Negdje ćemo smanjiti rashode te ih preusmjeriti. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je da li se planira modernizacija cesta za Vinograde i za Boriš, 
barem tamo gdje su stambeni objekti. Isto tako sufinanciranje prijevoza školske djece, da li je moguće. 
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Općinski načelnik je kazao kako prvo moramo riješiti imovinsko-pravne poslove. Na godinu 
krenuti u to. Problem je i loše županijske ceste, odnosno nisu modernizirane (spoj Ilovskog Klokočevca-
Imsovca). ŽUC je u velikim problemima. Nismo dobili niti sredstva za stazu u ulici (uz županijsku cestu). 
Vezano za sufinanciranje prijevoza nije se planirano. Ideja je dobra ali potrebna su sredstva. Više u to treba 
se uključiti Županija, jer je osnovno školstvo u nadležnosti županije. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je što je sa cestom za Boriš vezano kroz šumu. Dio drva su 
doznačena ali ništa od toga. 

Općinski načelnik je kazao kako je problem u Hrvatskim šumama. Oni bi to trebali napraviti. 
Otići će kod upravitelja u Bjelovar i vidjeti što se da napraviti kada nadležna šumarija ništa ne napravi. 
Problem je šumski doprinos, oni se vežu na to. Problem su privatnici koji ruše za vlastite potrebe odnosno 
daju šumarima koji razbiju put i nikome ništa. 

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

svima na konstruktivnom radu te zaključio rad ove 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 21:15 
sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 363-01/17-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-17-1 
Končanica, 12. prosinac 2017. 
 
 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“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2017. godine, donosi  
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2018. GODINI 

 
I. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2018. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, 
te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s 
naznakom izvora financiranja. 
 

II. 
 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2018. godini obuhvaća: 

 
R.b. O  P  I  S Procj. troškova u kn 
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1. Održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine – mjesni 
domovi 

100.000,00 

2. Vodovod 10.000,00 
3. Energetski i komunikacijski vodovi – LED rasvjeta 400.000,00 
4. Pješačka staza 10.000,00 
5. Mrtvačnica 80.000,00 
6. Poslovna zgrada Daruvarski Brestovac 500.000,00 
7. Uredski objekti – Općina  423.400,00 
8. Spomenici – spomen obilježje braniteljima 20.000,00 
   U   K   U   P   N    O: 1.543.400,00 

 
III. 

 Navedeni program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2018. godini financirat će se iz slijedećih izvora: 
 

R.b. IZVOR FINANCIRANJA – O   P   I   S Iznos financir. u kn 
1. Kapitalne pomoći – Minist.reg.razvoja i fondova europske unije 700.000,00 
2. Kapitalne pomoći – Ministarstvo graditeljstva 300.000,00 
3. Kapitalne pomoći – Ministarstvo poljoprivrede 300.000,00 
4. Kapitalne pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 100.000,00 
5. Komunalni doprinos 40.000,00 
6. Komunalna naknada 103.400,00 
               U   K   U   P   N    O:              1.543.400,00 

 
IV. 

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

V. 
 Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2018. godini, objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica” a stupa na 
snagu 01. siječnja 2018. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 363-01/17-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-17-1 
Končanica, 12. prosinac 2017. 
 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
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Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 
svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2017. godine, donosi 

P  R  O  G  R  A  M 
održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2018. godini 
 

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

2018. godinu obuhvaća potrebe u održavanju komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2018. godini, a za što se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Končanica za 
2018. godinu. 
 

Članak 2. 
Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća: 

 
r.b. NAZIV PROGRAMA Plan za 2018.g. 
1. Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno 60.000,00 
2. Održavanje vanjske rasvjete – paušalno 25.000,00 
3. Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 130 m3 u dužini od 

2.000 metara (uključen  dovoz i strojni radovi) 
10.000,00 

4. Održavanje ceste Končanica - Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika 0,60 135 m3 u 
dužini od 1.500 metara (uključen  dovoz i strojni radovi) 

10.000,00 

5. Održavanje ceste D. Brest. - Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 220 m3 u dužini 
od 3.000 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 

5.000,00 

6. Održavanje poljskih puteva 
- poljski put u Šupljoj Lipi-CiganBreg-nasipavanje puta tucanikom 0,60 50 m3 u 
dužini od 1000 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 
-poljski put Čikoš u Šupljoj Lipi u dužini 1500 m nasipavanje tucanikom 0,60 60 m3 
(uključen dovoz i strojni radovi) 
-poljski put vinogradi Šuplja Lipa u dužini 1100 m nasipavanje tucanikom 0,60 25 m3 
(uključen dovoz i strojni radovi)   
- poljski put u Končanici od plinske stanice prema „Švapski“ – nasipavanje puta 
tucanikom 0,60 150 m3 u dužini od 3000 m (uključen  dovoz i strojni radovi ) 
- poljski put u Končanici (Karnikov sokak) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 50 m3 
u dužini 1000 m (uključen  dovoz i rad strojem) 
-poljski put u Končanici(Horinov sokak) u dužini 1400 m nasipanje tucanikom 0,60 
100 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
- poljski put u Brestovcu (Grabovac) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 150 m3 u 
dužini od 2000 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 
- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 
110 m3 u dužini od 2000 m (uključen  dovoz i strojni radovi) 
-poljski put u Brestovcu (Kutnohorskov sokak) u dužini 700m- nasipanje 
Tucanikom 0,60 35m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Rabov sokak) u dužini 2500 m nasipavanje tucanikom 0,60 
110 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Mutkov sokak) u dužini 3000 m nasipanje tucanikom 0,60 
100 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Adlafov sokak) u dužini 2000 m nasipavanje tucaniko 0,60 
60m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Raosov sokak) u dužini 2000 m nasipavanje tucanikom 0,60 
70 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Kovarov sokak) u dužini 3500m nasipavanje tucanikom 0,60 
100m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Mrzlo polje) u dužini 1500 m nasipavanje tucanikom 0,60 30 
m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Brestovcu (Matouškov sokak) 3000 m nasipavanje tucanikom 0,60 
80m3( uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Diošu (Kravljak-Šibić) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 25m3 ( 

300.000,00 
5.000,00 

 
14.000,00 

 
4.000,00 

 
20.000,00 

 
6.000,00 

 
12.000,00 

 
20.000,00 

 
12.000,00 

5.000,00 
 

12.000,00 
 

12.000,00 
 

7.000,00 
 

8.000,00 
 

12.000,00 
 

5.000,00 
 

9.000,00 
 

3.000,00 
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uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Diošu (Kravljak-pruga) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 m3 35m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (mlinarski put) 1000m nasipavanje tucanikom 0,60 50 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (parnice) 750m nasipavanje tucanikom 0,60 25m3 (uključen 
dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (bekov sokak) 750m nasipavanje sa tucanikom 0,60 40 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (karanov sokak) 600 m nasipavanje sa tucanikom 0,60 60 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (veličev put) 300 m nasipavanje tucanikom 0,60 20 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Imsovcu (ražljev put, prijeki put i petkovac) 2000 m nasipavanje 
tucanikom 0,60 80 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
- poljski put u Stražancu (poljski put u šumu) 100 m nasipavanje tucanikom0,60 20 
m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (kockin magazin) 400 m nasipanje tucanikom 0,60 35 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (cesta gaj) 2000 m nasipanje tucaniko 0,60 80 m3 (uključen 
dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (kod Bosanca, kod Čižmara, kod škole) 600m nasipanje 
tucanikom 0,60  30 m3 (uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (put za Boriš ) 1000 m nasipanje tucanikom 0,60 50 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
-poljski put u Stražancu (put Šilobodec, put Lug) 1000 m nasipanje tucanikom 0,60 
60 m3 (uključen dovoz irad stroja) 
-poljski put u Stražancu (cesta Krč) 1250 m nasipanje tucanikom 0,60 80 m3 
(uključen dovoz i rad stroja) 
- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 154hx300 kn 

5.000,00 
 

8.000,00 
 

3.000,00 
 

6.000,00 
 

8.000,00 
 

3.000,00 
 

10.000,00 
 

3.000,00 
 

5.000,00 
 

9.000,00 
 

2.800,00 
 

7.000,00 
 

8.000,00 
 

10.000,00 
 

46.200,00 

7. Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 3 sata na razgrtanju (rad strojem 250,00 
kn/h) i sipina 3 m3 i dovoz na lokacije 

15.000,00 

8. Održavanje groblja – održavanje, servis kosilica, trimera 50.000,00 
 UKUPNO: 475.000,00 

 
 

Članak 3. 
Sredstva za izvršenje radova odnosno programa navedenih u članku 2. ovog Programa 

osiguravaju se u okviru Proračuna za 2018. godinu, po izvorima: 
 

R.br. IZVOR Konto Iznos u kn 

1. Zakup poljoprivrednog zemljišta 64222- 275.000,00 

2. Komunalna naknada 653210- 79.000,00 

3. Komunalna grobna naknada za korištenje grobnog mjesta 65321- 100.000,00 

4. Doprinos za šume - Hrvatske šume 65241- 20.000,00 

5. Doprinos za šume - fizičke osobe 652410- 1.000,00 

 UKUPNO:  475.000,00 

 
 

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

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

Članak 5. 
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a stupa na snagu 

01. siječnja 2018. godine. 
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       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Zdenko Popovački  
  
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 320-01/17-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-17-1 
Končanica,12. prosinac 2017. 
 

Na temelju članka 23. i članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 
39/13, 48/15)  i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), na 
prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 4. sjednici, održanoj dana 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je 

PROGRAM 
utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom, koncesije i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za 2018. godinu   
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava ostvarenih od naknade 
za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na 
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu.   
 

Članka 2. 
 U proračunu Općine Končanica za 2018. godinu predviđaju se sredstva ostvarena od naknade za 
promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na 
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  u iznosu od 
296.000,00 kuna. 
  Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristiti će se za geodetsko-katastarske usluge u iznosu 
od 50.000,00 kn, subvencija poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 85.000,00 
kn, uređenje poljskih putova u iznosu od 100.000,00 kuna i modernizacija i obnova javne rasvjete u iznosu 
od 61.000,00 kn. 
 

Članka 3. 
Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko vijeće Općine 

Končanica. 
 

Članak 4. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku 

Općine Končanica“. 
                                                                                                       

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
              Zdenko Popovački 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 404-01/16-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-17-2 
Končanica, 12. prosinac 2017. 
 
 Na temelju odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 
87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je 
 

IZMJENE I DOPUNE 
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KONČANICA 

ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE 
 

Članak 1. 
 Plan razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2017. do 2019. godine 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/16) utvrđuje ciljeve i prioritete u narednom 
razdoblju, kao i izvore financiranja navedenih razvojnih programa kroz trogodišnje razdoblje, a 
obuhvaća adaptaciju i izgradnju komunalne infrastrukture na području što podrazumijeva sanaciju 
mjesnih domova (nastavak radova), rekonstrukciju javne rasvjete uvođenjem LED rasvjete, 
izgradnju mrtvačnice na groblju u Šupljoj Lipi, modernizaciju dijela nogostupa kroz naselje 
Končanica (spoj centar Končanice sa nogostupom u Daruvarskom Brestovcu, modernizaciju 
nerazvrstanih cesta (dionice Končanica-Končanički Vinogradi, Končanica-Boriš, Daruvarski 
Brestovac-Brestovačka Brda), izgradnju prostora za DVD Stražanac, uređenje poslovnih zgrada u 
Končanici i Daruvarskom Brestovcu, briga o predškolskom odgoju i obrazovanju, zaštiti okoliša, 
sukladno tabeli kako slijedi:  
 

Stanje 
investicijskog 

ciklusa (događaj) 
Datum   Šifra Naziv 

Potvrda DIP 
  

Proračunski korisnik:     

Potvrda LD/DPU   
Općina/grad/županija: 

199 
OPĆINA KONČANICA 

Lokacijska dozvola:   
Strateški dokument 
JLP(R)S: 

  
  

Potvrda IP   
Glavni program: 

  
  

Građevinska dozvola   Program: A01 Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture 

Početak radova:   Projekt (investicija):   
  

Izmjena IP   
Investitor:   

OPĆINA KONČANICA 

Uporabna dozvola   

Predaja na  uporabu   

Konačni obračun   

  

Prijenos u dugotr. 
nefinan. imovinu 

  

Ciljevi i prioriteti: Adaptacija i izgradnja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica (sanacija mjesnih domova, rekonstrukcija javne rasvjete uvođenjem EKO 
rasvjete, izgradnja mrtvačnice u Šupljoj Lipi, modernizacija nogostupa, modernizacija 
nerazvrstanih cesta, izgradnja prostora za DVD Stražanac, uređenje poslovnih zgrada, 
predškolski odgoj, zaštita okoliša)  
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Proj.uključuje 
gradnju (DA/NE): 

DA  

            

Ukupno Izvršeno do 
Osigurano u proračunu 

ili 
Planirano financiranje investicije 

RASHODI ZA INVESTICIJE 
2 do 7 tekuće godine 

rebalansu za tekuću 
godinu 2017 

Godina 
2018 

Godina 
2019 

Godina 
n+3 

Nakon godine 
n+3 

    Račun 
Naziv računa 

računskog plana 
1 2 3 4 5 6 7 

  Adaptacija mjesnih 
domova 561.537  0  361.537  100.000  100.000  0  0  

  Rekontrukcija javne 
rasvjete 612.345  0  162.345  400.000  50.000  0  0  

  Izgradnja mrtvačnice u 
Šupljoj Lipi 436.038  0  356.038  80.000  0  0  0  

  Modernizacija nogostupa 
Konč.-ulica 554.160  130.000  424.160  0  0      

  Moderniziacija 
nerazvstanih cesta 625.000  0  0  325.000  300.000      

  Izgradnja prostora DVD 
Stražanac 0  0  0  0  0      

  Uređenje poslovnih 
zgrada 1.063.400  0  0  923.400  140.000      

  
Predškolski odgoj 657.520  0  117.414  270.000  270.106      

  Zaštita okoliša - nabava 
spremnika 150.000  0  0  0  150.000      

  
  0              

    

Ukupno rashodi 
4.660.000  130.000  1.421.494  2.098.400  1.010.106  0  0  

      
           

Ukupno Izvršeno do 
Osigurano u proračunu 

ili 
Planirano financiranje investicije 

IZVORI FINANCIRANJA 
2 do 7 tekuće godine 

rebalansu za tekuću 
godinu n 

Godina n+1 Godina n+2 
Godina 

n+3 
Nakon godine 

n+3 

    Račun 
Naziv računa 

računskog plana 
1 2 3 4 5 6 7 

  Porez i prirez na doh.od 
nes.rada 131.494  0  46.494  85.000  0  0  0  

  
  0  0            

  
  0  0            

  
  0  0            

1. 

O
p

ći
 p

ri
h

o
d

i i
 p

ri
m

ic
i 

  
  0  0            

Ukupno 1. 
131.494  0  46.494  85.000  0  0  0  

  
Komunalni doprinos 115.000  20.000  50.000  40.000  5.000      

  
Komunalna naknada 460.106  60.000  200.000  150.000  50.106      

  
Ukop pokojnika 23.400  0  10.000  8.400  5.000      

  
Godišnja grobna naknada 400.000  50.000  100.000  150.000  100.000      

2. 

V
la

st
it

i p
ri

h
o

d
i 

  
Zakup poslovnih prostora 50.000  0  0  50.000  0      

Ukupno 2. 
1.048.506  130.000  360.000  398.400  160.106  0  0  

  Prihod od zakupa 
poljop.zemljišta 650.000  0  250.000  200.000  200.000  0  0  

  
Šumski doprinos 30.000  0  15.000  15.000  0  0  0  

3. 

P
ri

h
o

d
i z

a 
p

o
se

b
n

e 

n
am

je
n

e 

  
  0  0            
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  0  0            

Ukupno 3. 
680.000  0  265.000  215.000  200.000  0  0  

  Kapitalne pomoći 
MRRFEU 1.700.000  0  650.000  700.000  350.000  0  0  

  Kapitalne pomoći 
Ministarstvo poljop. 400.000  0  0  300.000  100.000      

  

Kapitalne pomoći FZOEU 200.000  0  0  100.000  100.000      

  Kapitalne pomoći - 
Minist.graditeljstva 500.000  0  100.000  300.000  100.000      

4. 

P
o

m
o

ći
 

  
  0  0            

Ukupno 4. 
2.800.000  0  750.000  1.400.000  650.000  0  0  

    
0  

0           

    
0  

0           

    
0  

0           

5. 

D
o

n
ac

ije
 

  
  0  0            

Ukupno 5. 
0  0  0  0  0  0  0  

  
  0  0            

  
  0  0            

  
  0  0            

  
  0  0            

  
  0  0            

  
  0  0            

6. 

P
ri

h
o

d
i o

d
 p

ro
d

aj
e 

ili
 z

am
je

n
e 

n
ef

in
an

ci
js

ke
 im

o
vi

n
e 

i 

n
ak

n
ad

e 
s 

n
as

lo
va

 o
si

g
u

ra
n

ja
 

  
  0  0            

Ukupno 6. 
0  0  0  0  0  0  0  

  

  0              

  
  0              

  
  0              

7. 

N
am

je
n

sk
i p

ri
m

ic
i 

  
  0              

Ukupno 7. 
0  0  0  0  0  0  0  

IZVORI SVEUKUPNO: 
4.660.000  130.000  1.421.494  2.098.400  1.010.106  0  0  

 
 

Članak 2. 
 Ove izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje 2017. do 
2019. godine sastavni je dio Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 
2020. godinu i stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“.            
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
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OPĆINE KONČANICA 
    Zdenko Popovački 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG PLANA 
KLASA: 363-02/17-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-17-1 
Končanica, 12. prosinac 2017. 

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na 
svojoj 4. sjednici, održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo je 

 PLAN DAVANJA KONCESIJA 
ZA 2018. GODINU I SREDNJOROČNI PLAN ZA 2019. I 2020. GODINU 

I. 
Ovim aktom utvrđuje se plan davanja koncesija na području Općine Končanica u 2018. godini te 

srednjoročni plan za naredne tri godine odnosno za 2018., 2019. i 2020. godinu. 

II. 
U toku 2018. godine planira se davanje koncesija, kako slijedi: 

R.b. Planirani 
broj 
koncesija 

Vrsta koncesije Rok na koji se 
planira dati 
koncesija 

Osnova za 
davanje 
koncesije 

Procjenjena god. 
naknada za 
koncesiju 

1. 1 Dimnjačarski poslovi 
(provođenje postupka) 

10 godina Odluka o kom. 
djelatn. 

2.500,00 kn 

III. 
U srednjoročnom planu odnosno narednih 2019. i 2020. godine ne planira se davanje koncesija, 

ukoliko se ostvari koncesija iz točke I. ovog Plana. 

IV. 
Provedbom navedene koncesije povećava se sigurnost stambenih objekata od izbijanja požara na 

našem području. 

V. 
Sredstva ostvarena provedbom navedene koncesije utrošit će se na izgradnju nedostajuće  i 

održavanju postojeće komunalne infrastrukture na području Općine (mrtvačnice, uređenje javnih prostora i 
sl.). 

VI. 
Ovaj Plan davanja koncesija za 2018. godinu i srednjoročni plan za 2019. i 2020. godinu stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE KONČANICA 

 Zdenko Popovački 




