
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/18-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-18-8 
Končanica, 05. prosinac 2018. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13 i 1/18) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 2/13 i 1/18), sazivam 
 

12. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 11. prosinac (utorak) 2018. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
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 2019. godinu te projekcija za 
2020. i 2021. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu, 

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

3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini, 

4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2019. godini, 

5. Razmatranje te usvajanje Prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu, 

6. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2019. godinu, 

7. Razmatranje te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica i 
donošenje nove Odluke o usvajanju ispravljenog prijedloga Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica, 

8. Razmatranje te usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi, 
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu, 
10. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

za 2019. godinu, 
11. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem za 2019. godinu, 
12. Razmatranje te usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Končanica, 
- Aktualni sat  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda, a isti se objavljuju i na 

Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 11. 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 Općinskog vijeća pozivamo Vas na božićni i novogodišnji domjenak, koji će se 

isto tako održati u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica s planiranim početkom u 
20:00 sati. 

S poštovanjem,    
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
          Zdenko Popovački 
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KLASA: 021-05/18-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-18-7 
Končanica, 27. studeni 2018. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 11. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 27. studenoga 
2018. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18:00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Čović Ivana, Finek Franjo, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina 
Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik 
Općinskog načelnika, Marija Kubišta – vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Gordana Tomašek – ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica, Dalibor Tomašek – 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine 
Končanica i novinar NIU Jednota iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Končanica u VII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je 
ovoj sjednici nazočno svih 12 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na 
razmatranje zapisnik sa 10. sjednice. Isti je usvojen bez primjedbi. Nakon toga predložio je slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

13. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg Plana i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj 
godini 2018/2019., 

14. Razmatranje oko izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-
lipanj 2018. godine, 

15. Razmatranje po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2018. 
godinu, 

16. Razmatranje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za akademsku godinu 
2018/2019. godinu, 

17. Razmatranje po zamolbi studenta Vanje Vodjerek iz Daruvarskog Brestovca, 
18. Razmatranje po zamolbi Andree Ožeg iz Dioša, 
19. Razmatranje po zamolbi Matee Koči iz Končanice, 
20. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 

danas, 
21. Razmatranje to donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,  
22. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2019. godinu sa procjenom 2020.-

2021. godine, 
23. Razmatranje te donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenta s 

područja Općine Končanica, 

 



24. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju na dugoročno korištenje prostora u 
vlasništvu Općine Končanica Matici umirovljenika Općine Končanica, 

- Aktualni sat  
Vijećnik Milouš Koči predložio je da se raspravi pod točkom ili pod aktualnim satom 

problem kanalizacije i kao i nastavak rada ambulante opće prakse poslije Nove godine.  
Predsjednik je kazao kako se po ovom prijedlogu može raspraviti pod Aktualnim satom, s čim 

se složio i predlagatelj. 
 Kako dopuna nije bilo, predsjednik je predloženi dnevni red dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen. 
 

1. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića 
Končanica u pedagoškoj godini 2018./2019. 
Ovu točku pojasnila je Gordana Tomašek, ravnateljica Češkog dječjeg vrtića 

Končanica. Godišnji plan i program rada ČDV Končanica u pedagoškoj godini 2018./2019. dobili su 
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Plan i program rada Vrtića ima 14 cjelina. Vrtić trenutno pohađa 18 
djece u dobi od 3 godine do polaska u školu. Još dvoje djece bi trebalo biti poslije Nove godine. Od 
01. 03. 2019. godine u program predškole uključeno će biti još 9-ero djece. U vrtiću rade 2 odgojitelja 
od čega 1 na puno radno vrijeme a drugi na 6 sati kao odgojitelj a 2 sata kao ravnatelj u 9-satnom 
radnom vremenu. U narednom razdoblju imamo u planu pregraditi prostor sadašnje garderobe i 
sanitarnog čvora, tako da sanitarni čvor bude odvojen od garderobe. Ovaj Godišnji plan i program 
rada ČDV Končanica usvojen je na sjednici Upravnog vijeća, koja je održana 12. listopada 2018. 
godine i dostavljen Ministarstvu u roku.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana i 
programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u pedagoškoj godini 2017./2018. dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

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

 
2. Razmatranje oko izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje 

siječanj-lipanj 2018. godine 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica. Izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Plan prihoda i primitaka za polugodište ostvaren je sa 2.603.476,97 kuna ili sa 42,68%. Plan 
rashoda i izdataka za prvo polugodište ostvaren je sa 2.540.085,89 kuna ili sa 41,64%. Neki prihodi i 
primici u prvom dijelu su izraženiji a neki u drugom dijelu godine. U izvršenju smo skoro 50% u 
odnosu na cijelu godinu. Razlika između prihoda i primitaka iznosi 63.391,08 kn što je u stvari višak. 

Općinski načelnik je kazao kako određene stavke u prihodovnoj strani su manje 
izvršene zbog kasnijeg slanja uplatnica za komunalnu naknadu. Ujednačeni su prihodi i rashodi. 
Prema ovom dobro smo planirali. Ova izvješća su nova jer je novi program računovodstva i moramo 
se naviknuti na to. Isto će biti i za prijedlog Proračuna za 2019. godinu. 

Vijećnica Ivana Čović i ujedno predsjednica Komisije za financije i proračun kazala je 
kako je stav Komisije da se navedeno polugodišnje izvješće usvoji. 

Marija Kubišta, županijska vijećnica kazala je kako je pregledala polugodišnje izvješće 
i kazala kako je jako dobar odnos između plana i izvršenja. Mnoge jedinice na našoj županiji su ispod 
ovog indeksa plana i ostvarenja. 

Općinski načelnik je kazao kako je ovo rezultat realnog planiranja. 
Vijećnik Ivo Matošević je upitao za naziv rashodovne stavke, koji je kao takav određen 

prema klasifikaciji. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvršenja 

Proračuna Općine Končanica za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Končanica 
za 2018. godinu 



 
3. Razmatranje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2018. 

godinu 
Ovu točku pojasnio je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Sukladno ostvarenju Proračuna Općine 
Končanica za prvih 10 mjeseci ove godine, sačinjena je korekcija u Proračunu predlaže se povećanje 
sadašnjeg plana Proračuna za 2018. godinu sa 6.100.000,00 kuna na novi prijedlog plana Proračuna za 
2018. godinu u iznosu od 7.127.350,00 kuna odnosno povećanje za 1.027.350,00 kuna.  

Općinski načelnik je pojasnio određene stavke koje su doživjele promjene u povećanju 
kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. U prihodovnoj strani povećale su se stavke prihoda 
od poreza, smanjenja stavke pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (fiskalno 
izravnanje), neznatno povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te prihoda od 
zaduživanja. U rashodovnoj strani povećanje stavaka odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne 
rashode kao i ostale rashode te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Fiskalno izravnanje 
nam je pomoglo za projekte. 

Vijećnica Ivana Čović ujedno i predsjednica Komisije za financije i proračun, kazala je 
kako je navedeni prijedlog razmatrala Komisija i predlaže usvajanje ovih predloženih I. izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
su donesene  

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu 
 

4. Razmatranje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za akademsku 2018/2019. 
godinu 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Dalibor Tomašek. Zapisnik sa otvaranja prispjelih 

zahtjeva za dodjelu stipendije kao i bodovnu listu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Na 
raspisani natječaj pristigle su dvije prijave i to; Kristinka Finek iz Končanice – studij medicine 2 
godina i Ivan Bartoš iz Končanice – studij Kineziologije 1 godina, i obje udovoljavaju uvjetima te 
povjerenstvo predlaže da se usvoje navedene prijave. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o dodjeli 
stipendija za akademsku 2018/2019. godinu dao na glasovanje i on je sa 11 glasova „ZA“ i 1 
glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena  

Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 
 

5. Razmatranje po zamolbi studenta Vanje Vodjerek iz Daruvarskog Brestovca 
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Preslik zamolbe dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. On je ponovno upisao 4. godinu studija i ovo tijelo može odobriti 
mirovanje stipendije 1 godinu. Predlaže da se odobri mirovanje stipendije. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog odobrenja mirovanja 
stipendije 1 godinu za studenta Vanju Vodjerek dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena  

Odluka o mirovanju stipendije za studenta Vanju Vodjerek iz Daruvarskog 
Brestovca 

 
6. Razmatranje po zamolbi Andree Ožeg iz Dioša 

Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Zamolbu su dobili svi vijećnici. 
Dosadašnja studentica završila je studij i prijavila se na Zavod za zapošljavanje i u međuvremenu se 
zaposlila van područja Općine Končanica. Prebivalište ostaje i dalje na području Općine Končanica. 
Predlaže da se prihvati ova zamolba, kako se ne bi morala vračati stipendija. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog oslobođenja od 
povrata stipendije Andree Ožeg iz Dioša  dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  



Odluka o oslobođenju od povrata stipendije za Andreu Ožeg iz Dioša 
 

7. Razmatranje po zamolbi Matee Koči iz Končanice 
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Zamolbu su dobili svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Isti slučaj kao i sa Andreom Ožeg. Matea Koči završila je studij, prijavila se na 
Zavod za zapošljavanje i u međuvremenu se zaposlila van područja Općine Končanica. Prebivalište 
ostaje i dalje na području Općine Končanica. Predlaže da se prihvati ova zamolba, kako se ne bi 
morala vraćati stipendija. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog oslobođenja od 
povrata stipendije Matee Koči iz Končanice dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o oslobođenju od povrata stipendije za Mateu Koči iz Končanice 
 

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

godine do danas dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim izvješćem obuhvaćeno je kompletno 
stipendiranje od 2014. godine do danas. Isto tako ovim izvješćem obuhvaćene su i 4 točke dnevnog 
reda prije ove točke.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o 
stipendiranju studenata od 2014. godine do danas dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju stipendiranja studenata s područja Općine Končanica 
 

9. Razmatranje te donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, koji je 
stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine. Temeljem tog Zakona obveza je usklađivanja svih naših 
općih akata koji se odnose na komunalno gospodarstvo. Prvo usklađenje je Odluka o vrijednosti boda 
za obračun komunalne naknade koju mora predstavničko tijelo donijeti u roku 30 dana prije isteka 
kalendarske godine. Zatim smo u obvezi donijeti do 04. veljače 2019. godine nove Odluke o 
komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu a u roku od godine dana odnosno do 04. kolovoza 
2019. godine Odluku o komunalnom redu. Isto tako obveza je sa donošenjem Proračuna donošenje i 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i Programa održavanja komunalne 
infrastrukture, kao i Odluku o komunalnom redaru, koji će imati svoju odoru, iskaznicu. 

Marija Kubišta, županijska vijećnica upitala je kolika je do sada bila vrijednost boda. 
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je koliko će to biti povećanje za stambeni prostor. 
Oto Janda, službenik je kazao kako je vrijednost do sada bila 3,60 kuna izražena na 

mjesečnoj razini od 0,30 kuna a sada se predlaže 4,20 na godišnjoj razini odnosno povećanje 0,60 
lipa. Povećanje u odnosu na dosadašnju naknadu je otprilike oko 40,00 kuna godišnje na prostor od 
100 m2.   

Vijećnik Franjo Finek kazao je kako s tim sredstvima treba pomoći svima a ne samo za 
neke projekte, npr. osjemenjivanje krava i slično. 

Općinski načelnik je kazao kako je navedeno samo usklađenje sa novim Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu. Isto tako i sa našom okolinom.  

Vijećnik Ivo Matošević upitao je koje su najmanje naknade.  
Predsjednik je kazao kako imamo najmanje naknade od okolnih jedinica. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o 

vrijednosti boda za obračun komunalne naknade dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 
2 glasa „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena  

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
 



10. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2019. godinu sa procjenom 2020.-
2021. godine 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog davanja koncesija za 2019. 

godinu sa procjenom 2020.-2021. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim planom 
predlaže se davanje koncesije za dimnjačarske poslove uz naknadu za davanje koncesije od 2.500,00 
kuna na 10 godina.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana davanja 
koncesija za 2019. godinu sa procjenom 2020.-2021. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

Plan davanja koncesija za 2019. godinu sa procjenom 2020.-2021. godine 
 

11. Razmatranje te donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Navedenim izmjenama predlaže se povećanje cenzusa za 1.000,00 kuna po 
osnovi, raspisivanje natječaja tokom listopada umjesto dosada u srpnju te ispravak jedne greške u 
izrazu.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna 
Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s 
područja 

Općine Končanica 
 

12. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju na dugoročno korištenje prostora u 
vlasništvu Općine Končanica Matici umirovljenika Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako je Matica umirovljenika 

uputila zamolbu za dodjelu prostora poradi šireg djelovanja. Sada imaju mali prostor u okviru 
dograđenog dijela doma. Budući da ima slobodan prostor koji je prije bio stan (do slastičarnice), 
predlaže se da se taj prostor uredi i da na korištenje Matici umirovljenika Općine Končanica za 
njihovo djelovanje.  

Vijećnik Franjo Finek kazao je kako prostor treba urediti od krovišta. 
Vijećnik Želimir Bušić upitao je za pojam „dugoročno“, smatra da bi bolje bila 

formulacija „višegodišnje“. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja prostora 

Matici umirovljenika Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluku o davanju Matici umirovljenika Općine Končanica na višegodišnje 
korištenje 

prostora u Končanici, Končanica 262  
 

- Aktualni sat  
Vijećnik Milouš Koči upitao je o mogućnosti ostanka medicinske sestre nakon odlaska 

naše doktorice u mirovinu i dolaska nove. Predlaže da načelnik urgira kod ravnateljice Doma zdravlja 
Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Općinski načelnik je kazao kako je u stalnom kontaktu sa ravnateljicom Doma zdravlja 
Bjelovarsko-bilogorske županije. U opciji je više prijedloga. Ima nade da dobijemo doktoricu iz 
Daruvara. Za medicinsku sestru, ona bi trebala ostati, budući poznaje ovaj kraj, zna češki i pozna nas 
sve.  

Vijećnik Milouš Koči upitao je za mogućnost izgradnje kolektora kod Petranovca 
(Petranovića), budući u Ljudevit Selu i Gornjem Daruvaru (grad Daruvar) nisu pristali na izgradnju 
kolektora na mjestu gdje je to planirano. 



Općinski načelnik je kazao kako bez suglasnosti Općine ne mogu graditi kolektor na 
našem području. Aglomeracija Daruvara je u problemima. Gdje će to biti još se ne zna. Inače mi smo 
krenuli u izradu idejnog projekta odvodnje na području Općine, što će financirati Hrvatske vode. 
Kada bude gotov idejni projekt više će se znati. Najviše pozornosti sada treba dati na obnovu državne 
ceste D5, jer kada se bude obnavljala treba odmah riješiti i odvodnju. Općinski načelnik upitao je 
vijećnika Franju Fineka, izvoditelja nadstrešnice u Diošu, kada počinje sa radovima, na što je 
odgovoreno da se počinje idući tjedan. Nadalje prostor u Daruvarskom Brestovcu, I. faza je gotova, 
krovište, fasada, limarija. Drugu fazu smo kandidirali preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju i očekujemo iduće godine nastavak ovih radova. Taj prostor u 
Daruvarskom Brestovcu pretvorit ćemo za šire potrebe. Imamo problema sa nelegaliziranim objektima 
u vlasništvu Općine. To i prijeći za kandidiranje prema Europskim fondovima. Kandidirali smo 
obnovu Doma u Imsovcu preko LAG-a (centralno grijanje i izrada nadstrešnice kod doma). Ostaje 
nam uređenje gornjeg dijela u Otkopima, izgradnja sanitarnog čvora i obnova nadstrešnice na 
mrtvačnici u Končanici, uz priključak vode. Isto tako na godinu imamo u planu zajedno sa Općinom 
Dežanovac i Županijskom upravom za ceste modernizirati spoj Imsovca i Kreštelovca. Ove naše ceste 
nerazvrstane moramo prvo ucrtati kako bi ih mogli kandidirati za modernizaciju. U prosincu trebali bi 
urediti ovaj prostor i od njega bi napravili dvije kancelarije a sjednice bi se održavale u Vatrogasnom 
domu. Isto tako prošla nam je modernizacija javne rasvjete u Ministarstvu regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije. Uvodimo led rasvjetu na dijelu Općine osim Brestovačkih Brda. Ovih dana 
izabran je i izvoditelj i kreće se u realizaciju. Imali smo i samovoljnog postavljanja rasvjetnih tijela po 
stupovima što je riješeno. 

Vijećnik Ivo Matošević upitao je što je sa širokopojasnim internetom. 
Općinski načelnik je kazao kako je navedeno u postupku a cjelokupni postupak vodi 

Razvojna agencija Daruvar za grad i nas četiri općine. Vidjeti će se u kojoj se to fazi nalazi. 
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li je moguće na groblje u Končanicu dovesti vodu. 
Općinski načelnik je kazao kako je navedeno planirano kroz projekt izgradnje 

sanitarnog čvora na mjesnom groblju u Končanici. 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio 

se svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 11. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Končanica u 19:20 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            
_____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 11. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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Na temelju članka 14. 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 i 1/18), po 
prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 
11. prosinca 2018. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

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

 
Članak 2. 

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, 
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.  

 
Članak 3. 

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

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

iznad planiranih. 
 

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

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

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

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

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

tijela. 
 

Članak 8. 
 Općina Končanica može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem 
vrijednosnih papira samo radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Proračunom, uz 
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske a na prijedlog ministra financija. 
 Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu Proračuna, odluke predstavničkog 
tijela i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 
 Ukupna godišnja obveza po zaduženju Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih 
prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena 
su i dana jamstva, kao i neplaćene dospjele obveze iz prethodnih godina. 

Tekuća otplata glavnice u iznosu od 200.000,00 kuna i kamate u iznosu od 30.000,00 kuna u 
2019. godini radi adaptacije i izgradnje komunalne infrastrukture (sanacija mjesnih domova, 
rekonstrukcija javne rasvjete uvođenjem EKO rasvjete i izgradnja mrtvačnice u Šupljoj Lipi), iskazuje 
se u Računu financiranja Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu, a u izvršenju Proračuna ima 
prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima. 



 
Članak 9. 

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

Financijski plan proračunskog korisnika sastavni je dio Proračuna Općine Končanica. 
Sredstvima, ostvarenim vlastitim radom i namjenskim sredstvima proračunski korisnik raspolaže 
samostalno i ista sredstva se izuzimaju od uplate u proračun.  

Kod izmjena Financijskog plana proračunskog korisnika, kada se Financijskim planom 
predlažu izmjene u prihodovnoj strani od općih prihoda iz proračuna Općine, potrebna je prethodna 
suglasnost osnivača ukoliko naveden izmjene nisu usuglašene sa izmjenama i dopunama Proračuna 
osnivača.  

 
Članak 10. 

U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku pričuvu. Sredstva proračunske pričuve 
koriste se za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili se pokaže da za 
njih nisu utvrđena dostatna sredstva pri planiranju Proračuna.  
 

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

obvezan polugodišnje izvjestiti predstavničko tijelo o trošenju sredstava proračunske pričuve. 
 

Članak 12. 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo 

polugodište do 05. kolovoza tekuće proračunske godine.  
 

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

donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.  
 

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

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

Članak 15. 
Usvojeni godišnji obračun Proračuna jedinice lokalne samouprave objavljuje se u lokalnom 

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

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

proračunskih sredstava a obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih dokumenata.  
 
 
 
 

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

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

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

ovlasti u granicama tog ovlaštenja.  
 



Članak 19. 
Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.  
 
                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
              

 
 
 
 
               
                      REPUBLIKA HRVATSKA 
       BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 404-01/16-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-18-3 
Končanica, 11. prosinac 2018. 
 
 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 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 12. sjednici, 
održanoj 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 
 

II. 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 i 5/17) 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 razvrstanih i nerazvrstanih cesta (dionice Imsovac-Kreštelovac, 
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: 199  
OPĆINA KONČANICA 

Uporabna 
dozvola 

  

Predaja na  
uporabu 

  

Konačni 
obračun 

  

Prijenos u 
dugotr. 
nefinan. 
imovinu 

  

Proj.uključuje 
gradnju 
(DA/NE): 

DA  

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)  

            

Ukupno 
Izvršeno 

do 
Osigurano u 
proračunu ili 

Planirano financiranje investicije 
RASHODI ZA INVESTICIJE 

2 do 7 
tekuće 
godine 

rebalansu za tekuću 
godinu 2018 

Godina 2019 
Godina 

2020 
Godin
a n+3 

Nakon godine 
n+3 

    Račun 
Naziv računa 

računskog plana 
1 2 3 4 5 6 7 

  Adaptacija mjesnih 
domova 561.537  361.537  100.000  100.000  0  0  0  

  Rekontrukcija javne 
rasvjete 582.345 162.345  230.000  190.000 0  0  0  

  Izgradnja mrtvačnice 
u Šupljoj Lipi 436.038  436.038  0  0  0  0  0  

  

Modernizacija 
nogostupa Konč.-
ulica 554.160  554.160  0  0  0      

  
Moderniziacija 
nerazvstanih cesta 380.000  0  0  380.000  0      

  
Izgradnja prostora 
DVD Stražanac 0  0  0  0  0      

  
Uređenje poslovnih 
zgrada 1.210.000 0  360.000 850.000  0      

  Predškolski odgoj 657.520  117,520  270.000 270.000  0      

  
Zaštita okoliša - 
nabava spremnika 150.000  0  0  150.000  0      

   Mjesni dom Imsovac 300.000 0 0 300.000 0     

    

Ukupno rashodi 4.831.600 1.631.600  960.000 2.240.000 0  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 
Godin
a n+3 

Nakon godine 
n+3 

    Račun 
Naziv računa 

računskog plana 
1 2 3 4 5 6 7 

  Porez i prirez na 
dohodak 680.000 0 360.000 320.000 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. 
680.000 0  360.000 320.000 0  0  0  



  
Komunalni doprinos 50.000 0 0 50.000 0     

  
Komunalna naknada 550.000 260.000 170.000 120.000 0     

  
Ukop pokojnika 0 0 0 0 0     

  
Godišnja grobna 
naknada 150.000 150.000 0 0 0     

2. 

V
la

st
it

i p
ri

h
o

d
i 

  
Zakup poslovnih 
prostora 0 0  0  0 0      

Ukupno 2. 
750.000 410.000 170.000 170.000 0 0  0  

  Prihod od zakupa 
poljop.zemljišta 191.600 191.600 0 0 0 0 0 

  
Šumski doprinos 0 0 0 0 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            

Ukupno 3. 
191.600 191.600 0 0 0 0 0  

  Kapitalne pomoći 
MRRFEU 1.560.000 930.000 430.000 200.000 0 0  0  

  Kapitalne pomoći 
Ministarstvo poljop. 1.000.000 0  0  1.000.000,00 0     

  Kapitalne pomoći 
FZOEU 150.000 0  0  150.000 0     

  
Kapitalne pomoći - 
Minist.graditeljstva 300.000 100.000 0 200.000 0     

4. 

P
o

m
o

ći
 

  
Kapitalne pomoći – 
LAG 200.000 0  0 200.000 0     

Ukupno 4. 
3.210.000 1.030.000 430.000 1.750.000 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            

6. 

P
ri

h
o

d
i o

d
 p

ro
d

aj
e 

ili
 

za
m

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              

7. 

N
am

je
n

sk
i 

p
ri

m
ic

i 

  
  0              

Ukupno 7. 
0  0  0  0  0  0  0  

IZVORI SVEUKUPNO: 
4.831.600 1.631.600 960.000 2.240.000 0 0 0  

 
Članak 2. 

 Ove II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje 
2017. do 2019. godine sastavni je dio Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu i 
projekcija za 2020. i 2021. godinu i stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Končanica“. 



 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Prijedlog Programa 
KLASA: 363-01/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, 11. prosinac 2018. 
 
Na temelju članka 67. I 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18) i 
članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 I 1/18), po 
prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 
11. prosinca 2018. godine, donosi  
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2019. GODINI 

 
 
I. UVODNI DIO 
 
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica 
za 2019. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture:  
 
- nerazvrstane ceste  
- nogostupi 
- javna rasvjeta 
- vodovod 
- groblje 
- javne zelene površine 
- javna komunalna infrastruktura 
 
Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s 
naznakom izvora financiranja po djelatnostima.  
Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, 
provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture 
s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.  
Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se 
iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.  
 
II.  PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

 



 
1. Nerazvrstane ceste 

Redni 
broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 
vrijednost 

 1. Modernizacija lokalne ceste Imsovac – Kreštelovac 380.000,00 
2. Pješačka staza 10.000,00 
Ukupno  390.000,00 
 
Opis poslova – izvođenje radova modernizacije lokalne ceste LC 37144 Kreštelovac-Imsovac 
sukladno Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 
cesta u 2018/19 godini sklopljenog između Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Općine Končanice i Općine Dežanovac od 18.listopada 2018.godine. Općina Končanica i 
Općina Dežanovac će kao suinvestitori preuzeti obvezu plaćanja polovice iznosa radova nakon 
provedenog postupka javne nabave. Općina Končanica će financirati 31% bruto iznosa, za 995 metara 
ceste. Pješačka staza odnosi se na hitne intervencije na pješačkim stazama.. 
Rok završetka radova: prosinac 2019.g. 
Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 390.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine 
Končanica s pozicije Porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja. 

 
 
2. Javna rasvjeta 

 
Redni 
broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 
vrijednost 

 1. Postavljanje Led rasvjete u naseljima Daruvarski Brestovac, Pehovac, 
Stražanac, Imsovac, Dioš, Šuplja Lipa, Boriš i Otkopi 

420.000,00 

Ukupno  420.000,00 
 
Opis poslova – zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim LED svjetiljkama u naseljima 
Daruvarski Brestovac, Pehovac, Stražanac, Imsovac, Boriš, Otkopi, Dioš i Šuplja Lipa. 
Rok završetka radova: siječanj 2019.godine 
 
Potrebna srestva osigurati će se u iznosu od 190.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Končanica s 
pozicije Porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja i u iznosu od 230.000,00 kn iz 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. 
 
 

3. Vodovod 
Redni 
broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 
vrijednost 

 1. Izrada projektne dokumentacije odvodnje Općine Končanica 50.000,00 
Ukupno  50.000,00 
 
Opis poslova – projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacije Općine Končanica. 
Rok završetka radova: prosinac 2019.godine 
 
Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 50.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine 
Končanica s pozicije Porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja. 
 
 

4. Javne zelene površine i javna komunalna infrastruktura 
Redni 
broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 
vrijednost 



 1. Izgradnja dječjeg igrališta u Daruvarskom Brestovcu i uređenje gornjeg 
dijela poslovne zgrade u Daruvarskom Brestovcu – II faza 

500.000,00 

2. Mjesni dom Imsovac 300.000,00 
3. Mjesni domovi  100.000,00 
4. Uredski objekti – Općina Končanica 300.000,00 
5. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 150.000,00 
Ukupno  1.350.000,00 
 
Opis poslova – izgradnja dječjeg igrališta u naselju Daruvarski Brestovac, neposredno uz poslovnu 
zgradu u Daruvarskom Brestovcu, Daruvarski Brestovac 180 te uređenje gornjeg dijela poslovne 
zgrade u Daruvarskom Brestovcu, Daruvarski Brestovac 180. Nadalje je uređenje Mjesnog doma u 
Imsovcu sa izvođenjem radova na uvođenju centralnog grijanja te izgradnji nadstrešnice pokraj doma 
za otvorena događanja. Troškovi mjesnih domova odnose se na intervencije radova po mjesnim 
domovima. Uredski objekti – Općina Končanica odnose se na troškove uređenja dosadašnjeg prostora 
Općine Končanica. U procesu postupka nabave je nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
(kante za plastiku i papir). 
Rok završetka radova: prosinac 2019. godine. 
 
Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 1.350.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine 
Končanica s pozicije porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja i sredstava Kapitalne 
pomoći iz državnog proračuna i Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 
sredstava. 
 
 
UKUPNO PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI:                                          2.210.000,00        
 
Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora:     
                                                                                                   
1. Komunalni doprinos 50.000,00 
2. Proračun Općine – pomoći od subjekata unutar općeg proračuna 1.750,000,00 
3. Komunalna naknada 120.000,00 
4. Proračun Općine Končanica – porez i prirez na dohodak 290.000,00 
Ukupno:  2.210.000,00 
                                                                             

  
ZAVRŠNI DIO  
  
Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture i za 2019. godinu 
iznosi 2.210.000,00 kn.  
  
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Končanica do kraja ožujka 2020. godine 
Izvješće o izvršenju ovog Programa.  
 
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Končanica“, a primjenjuje se od 1. siječnja 
2019. godine.  
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački 



 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 363-01/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, 11. prosinac 2018. 
 

Na temelju članka 72. i  73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18 ) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 1/18), 
po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 12. sjednici 
održanoj 11. prosinca 2018. godine usvaja  
 

PROGRAM  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
OPĆINE KONČANICA ZA 2019. GODINU 

 
Članak 1. 

             Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2019.godinu na području Općine Končanica za komunalne djelatnosti: 

- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 
- održavanje groblja 
- sanacija odlagališta i odvoz otpada 
- održavanje nerazvrstanih cesta – poljski putevi 
- održavanje lokalnih cesta 
- čišćene i održavanje javnih površina 

             Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom 
pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, 
s naznakom izvora financiranja. 

 
Članak 2. 

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financirati će se iz sredstava 
Proračuna Općine Končanica ostvarenih od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, prihoda od 
godišnje grobne naknade, iz zakupa i iznajmljivanja imovine i ostalih prihoda od nefinancijske 
imovine. 

U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini 
Končanica obuhvaća: 

1. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 
1.1. utrošak električne energije-javna rasvjeta 40.000,00 kn  
1.2. usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 40.000,00 kn. 
 
2.ODRŽAVANJE GROBLJA 
2.1.materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kn 
2.2.motorni benzin i dizel gorivo (za teretno vozilo, kosilice i trimere) 20.000,00 kn 
2.3.materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje kosilica i trimera 50.000,00 kn 
2.4.službena,radna i zaštitna odjeća i obuća za komunalne djelatnike 3.000,00 kn 
2.5. tekuće investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 50.000,00 kn 
2.6. auto gume 4.000,00 kn 

 



2.7.registracija teretnih vozila i premija osiguranja 6.500,00 kn 
2.8.usluge tekućeg i investicijskog održavanja teretnih vozila 1.000,00 kn 
 
 
3.SANACIJA ODLAGALIŠTA I ODVOZ OTPADA 
3.1.ostale komunalne usluge (sanacija odlagališta) 3.000,00 kn 
3.2.pražnjenje kontejnera po naseljima 40.000,00 kn 
3.3. uklanjanje uginulih životinja 1.000,00 kn 
 
4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-POLJSKI PUTEVI I MOSTOVI 
4.1.materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (kamen,betonske cijevi) 

150.000,00 kn 
4.2.usluge za komunikaciju i prijevoz (prijevoz materijala) 50.000,00 kn 
4.3.komunalne usluge-iskop kanala,ravnanje puta,odvoz zemlje 30.000,00 kn 
 
5.ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA 
5.1.zimska služba 15.000,00 kn 
 
6.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
6.1.održavanje javnih površina 7.000,00 kn 
6.2. deratizacija i dezinsekcija po naseljima općine proljeće-jesen 60.000,00 kn 
6.3. veterinarske usluge 5.000,00 kn 
6.4. geodetsko- katastarske usluge 150.000,00 kn 
6.5.ostali nespomenuti rashodi poslovanja-NUV 1.000,00 kn 

 
Tablični prikaz 
 

Rb. Komunalna djelatnost Plan za 2019.godinu 

1. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 80.000,00 

2. Održavanje groblja 139.500,00 

3. Sanacija odlagališta i odvoz otpada 44.000,00 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta-poljski putevi 230.000,00 

5. Održavanje lokalnih cesta 15.000,00 

6. Čišćenje i održavanje javnih površina 223.000,00 

 UKUPNO 731.500,00 

 
Članak 3. 

                      Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2019. godinu 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine. 
 
      
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Zdenko Popovački  
  
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 

 



BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 402-08/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, 11. prosinac 2018. 
 
 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 11. prosinca 2018. godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Prihod Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu od naknada za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% dio ukupnog iznosa sredstava, planira je 
u iznosu od 15.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
utrošit će se za financiranje poslova održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, prema Programima za 2019. godinu. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a 
stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
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PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 402-08/18-01/ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, ___________ 2018. 
 
 Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 140/05, 
82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 31. Statuta Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 5. sjednici, održanoj ____ veljače 2018. godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
utroška sredstava šumskog doprinosa na području  

Općine Končanica za 2018. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se visina i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate 
šumskog doprinosa u Proračun Općine Končanica u 2018. godini kojeg plaćaju pravne osobe 
koje obavljaju prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine 
Končanica, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju. 
 

Članak 2. 
 U Proračunu Općine Končanica za 2018. godinu planirani prihod šumskog doprinosa 
iz članka 1. ovog Programa iznosi 21.000,00 kuna. 
 
 

Članak 3. 
Sredstva šumskog doprinosa koristit će se za financiranje poslova održavanja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2018. godini. 
 

Članak 4. 
 Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
 
 

 
 

ŽUPANIJA:  BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
 
 
 
 
 



ISPRAVLJENI 
 
 

NACRT PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

 
 

ZA OPĆINU KONČANICA 
 
 

 
 
 
 
 

Končanica, studeni 2018. 
 
SADRŽAJ PROGRAMA 
 

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine 
Končanica, iznosi: 1.880,1743 ha 
 
 

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju 

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha 

R.br. 
OBLIK RASPOLAGANJA  
( skraćeni naziv iz ugovora) 

Ukupan broj 
ugovora 

Ukupna površina po 
ugovorima 

1. zakup 2 12,3780 
2. dugogodišnji zakup i zakup za 

ribnjake 
1 1.362,1684 

3. koncesija 1 148,3239 
4. privremeno korištenje 28 202,5673 
 UKUPNO:  1.725,4376 

 
 
 
3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema 

oblicima raspolaganja 
 

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja 

OBLIK RASPOLAGANJA 
Površina 

u ha 

NAPOMENA 
(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi 

odvodnje i navodnjavanja) 
površine određene za povrat 38,9673 - 

površine određene za prodaju   
- jednokratno, maksimalno 

7.4606 - 



 do 25% 
površine određene za zakup 460,7901 - 

površine određene za zakup za 
ribnjake 

1.372,9562 - 

površine određene za zakup 
zajedničkih pašnjaka 

0,00 - 

površine određene za ostale 
namjene  

- jednokratno, maksimalno  
do 5% 

0,00 - 

 
 
 
MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 300,00 ha. 
 
NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne 
samouprave):  
Katastarska općina Vukovije je jednim dijelom u administrativnom području Općine 
Končanica te je taj dio uključen u program raspolaganja. 
Detaljna razrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 
Općinu Končanica dostavlja se u nastavku. 

 
DETALJNA RAZRADA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU 
KONČANICA  

1. ZEMLJOPISNI PODACI O OPĆINI KONČANICA 

Općina Končanica prostire se na površini od 83,61 km2 i sastoji se od 7 naselja i 2 
zaseoka: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, Končanica, 
Otkopi, Stražanac, Šuplja Lipa, prikazanih na slici 1.  



 
Slika 1: Naselja Općine Končanica, Izvor: Geografski informacijski sustav (GIS) – obrada autora 

2. GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU 
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU KONČANICA 

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, u daljnjem tekstu: Zakon), 
poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu 
zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona smatraju se poljoprivredne površine 
koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, 
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici, močvare kao i drugo poljoprivredno 
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 
Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Pod 
održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra 
se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i 
smanjenje njegove plodnosti. 
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu Zakona 
predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, 
zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom 
pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava 
služnosti. 
Osnovna načela raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Končanica 
su: 
- državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje 

uzimajući u obzir tradicijsku proizvodnju i specifičnosti pojedinih poljoprivrednih 
površina definiranih ovim Programom, 

- Općina Končanica sve slobodne površine državnog poljoprivrednog zemljišta odrediti 
će za zakup, 



- Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta poštivat će se odredbe  
članka 36. Zakona i odluke Općine o maksimalnoj površini koja se može dati u zakup 
pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi na području Općine Končanica, koja je sastavni dio 
ovog Programa, 

- Prilikom davanja na privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta 
poštivat će se odredbe članka 57. Zakona, 

- Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provoditi će se 
u skladu s dokumentima prostornog uređenja, 

- Preko općinskih službi i nadležnih institucija provodit će se stalni nadzor i poduzimati 
mjere za nepoštivanje preuzetih obveza za one koji raspolažu državnim 
poljoprivrednim zemljištem. 

 
3. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE 

Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje prema katastarskom 
operatu nadležnog Područnog ureda za katastar Bjelovar, Ispostava Daruvar, kao i samom 
provjerom podataka, upisanih kao poljoprivredno zemljište sukladno Zakonu, iznosi 
1.880,1743  ha. 
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
za Općinu Končanica nalazi se u Prilogu 1. 
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske sa podlogom digitalne ortofoto karte Općine Končanica 
izrađena je prema službenim dostavljenim podacima Državne geodetske uprave za potrebe 
izrade Programa, kao i samom provjerom podataka i nalazi se u Prilogu KKP-1 dok je 
njen umanjen prikaz vidljiv na slici 2. 



 
Slika 2: Državno poljoprivredno zemljište na području Općine Končanica, Izvor: Geografski informacijski 
sustav (GIS) – obrada autora 
 
Na području Općine Končanica postoje područja koja se nalaze u području ekološke 
mreže (Natura 2000), slika 3. Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama koje se nalaze u području 
NATURE 2000, za koje je potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti Programa za 
ekološku mrežu sukladno članku 29. stavku 13. Zakona, nalaze se u Prilogu 2. Radi se o 
česticama obuhvaćenim zakupom za ribnjake odnosno Poilovlje, u katastarskim općinama 
Končanica, Brestovac, Imsovac i Vukovije. 



 
Slika 3: Zaštićena područja (Natura 2000) na području Općine Končanica, Izvor: Geografski informacijski 
sustav (GIS) – obrada autora 
  
4. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Končanica raspolaže se temeljem slijedećih oblika raspolaganja, prikazanih u tablici 4. 
Tablica 4. Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 

OBLIK RASPOLAGANJA Ukupan broj 
ugovora 

Ukupna površina po 
ugovorima (ha) 

Koncesija 1 148,3239 - ratarstvo 
Zakup 2 12,3780 - ratarstvo 

Dugogodišnji zakup i zakup za 
ribnjake 

1 1.362,1684 – uzgoj riba 

Privremeno korištenje 
poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH 

28 202,5673 - ratarstvo 

 
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske koje su pod jednim od oblika raspolaganja, sa podlogom 
digitalne ortofoto karte općine Končanica izrađena je prema službeno dostavljenim 
podacima Državne geodetske uprave, podataka Općine Končanica i Ministarstva 
poljoprivrede a umanjeni prikaz vidljiv je na slici 4. 



 
Slika 4: Prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine 
Končanica, Izvor: Geografski informacijski sustav (GIS) – obrada autora 
▄ Privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ▄ Koncesija 
▄ Zakup                                                       ▄ Zakup za ribnjake 
 

5. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA ZAKUP 

Maksimalna površina koja se na području Općine Končanica može dati u zakup pojedinoj 
fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 300,00 ha. 
Na području Općine Končanica za zakup poljoprivrednog zemljišta na rok do 25 godina 
određeno je 460,7901 hektara. 
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
određenih za davanje u zakup nalazi se u Prilogu 1. 
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su određene za davanje u zakup, s podlogom 
digitalne ortofoto karte Općine Končanica izrađena je prema službeno dostavljenim 
podacima Državne geodetske uprave, podataka Općine Končanica i Ministarstva 
poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi se u Prilogu KKP-1 dok je njen 
umanjeni prikaz vidljiv na slici 5. 



 
Slika 5: Površine određene za davanje u zakup na 25 godina na području Općine Končanica, Izvor: 
Geografski informacijski sustav (GIS) – obrada autora 
 

6. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU 

Na području Općine Končanica predviđene su površine za prodaju. Ukupno je predviđeno 
za ovaj oblik raspolaganja 7.4606 ha, po katastarskim općinama Končanica, Brestovac, 
Imsovac i Vukovje. 
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
određenih za prodaju nalazi se u Prilogu 1. 
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su određene za prodaju, s podlogom digitalne 
ortofoto karte Općine Končanica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima 
Državne geodetske uprave, podataka Općine Končanica i Ministarstva poljoprivrede, za 
potrebe izrade Programa i nalazi se u Prilogu KKP-1 dok je njen umanjeni prikaz vidljiv 
na slici 6. 



Slika 6: Površine određene za prodaju na području Općine Končanica, Izvor: Geografski informacijski 
sustav (GIS) – obrada autora 
 

7. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT 

Na području Općine Končanica predviđene su površine za povrat. Ukupno je predviđeno 
za ovaj oblik raspolaganja 38,9673 ha, po katastarskim općinama Končanica, Brestovac, 
Imsovac i Vukovje. 
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
određenih za povrat nalazi se u Prilogu 1. 
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su određene za povrat, s podlogom digitalne 
ortofoto karte općine Končanica izrađena je prema službeno dostavljenim podacima 
Državne geodetske uprave, podataka Općine Končanica i Ureda državne uprave u 
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, 
Ispostava Daruvar za potrebe izrade Programa i nalazi se u Prilogu KKP-1 dok je njen 
umanjeni prikaz vidljiv na slici 7. 
 



 
Slika 7: Površine određene za povrat na području Općine Končanica, Izvor: Geografski informacijski sustav 
(GIS) – obrada autora 
 

8. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE 

Na području Općine Končanica određene su površine za zakup za ribnjake. Ukupno je 
predviđeno za ovaj oblik raspolaganja 1.372,9562 ha u katastarskim općinama: Vukovije, 
Končanica i Brestovac. 
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
određenih za zakup za ribnjake nalazi se u Prilogu 1. 
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su određene za zakup za ribnjake, s podlogom 
digitalne ortofoto karte Općine Končanica izrađena je prema službeno dostavljenim 
podacima Državne geodetske uprave, podataka Općine Končanica i Ministarstva 
poljoprivrede, za potrebe izrade Programa i nalazi se u Prilogu KKP-1 dok je njen 
umanjeni prikaz vidljiv na slici 8. 



 
Slika 8: Površine određene za davanje u zakup za ribnjake na području Općine Končanica, Izvor: Geografski 
informacijski sustav (GIS) – obrada autora 
 

9. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA 

Na području Općine Končanica ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske određene za zakup zajedničkih pašnjaka. 
 
10. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE 

Na području Općine Končanica ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske određene za ostale namjene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOZI: 
1.  Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018): 
 - Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima 
 - Zemljišno-knjižni izvadci, posjedovni listovi 
 - Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno 
uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja 
 - Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim 
zahtjevima za povrat oduzete imovine 



 - Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o. 
 - Očitovanje Hrvatskih voda 
 - Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno 
uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog 
navodnjavanja 
 - Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje 
 
2. Popis priloga iz detaljne razrade Programa: 
 - PRILOG 1.: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po 
katastarskim općinama (katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH su 
ujedno razvrstane na katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta određene za zakup na 25 
godina, površine određene za prodaju, površine određene za povrat te na katastarske čestice 
poljoprivrednog zemljišta određene za zakup za ribnjake na području općine Končanica) 
 - PRILOG KKP-1.: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
RH za Općinu Končanica (katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH su 
ujedno posebno označene kao katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta određene za 
zakup na 25 godina, površine određene za prodaju, površine određene za povrat te na 
katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta određene za zakup za ribnjake na području 
općine Končanica) 
 - PRILOG 2.: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po 
katastarskim općinama koje se nalaze u području NATURE 2000 
 
 
 







 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 363-03/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, __. prosinac 2018. 

 
 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 31. Statuta 

Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 
12. sjednici, održanoj dana __. prosinca 2018.g. donosi 

 

O D L U K U  
o komunalnoj naknadi  

 
 

1. UVODNE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovom  se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području općine 
Končanica i to: 

- svrha komunalne naknade; 
- naselja u općini Končanica u kojima se naplaćuje komunalna naknada; 
- obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade; 
- područja zona u Općini Končanica; 
- koeficijenti zona (Kz); 
- koeficijenti namjene (Kn); 
- rok plaćanja komunalne naknade; 
- nekretnine važne za općinu koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade; 
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično 

oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade; 
- obračun komunalne naknade; 
- rješenje o komunalnoj naknadi. 

 
2. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 2.  
Komunalna naknada je prihod proračuna općine Končanica. Sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade 

namijenjena su za: 
- financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture; 
- financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih 

građevina sportske i kulturne namjene; 
- poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu općine Končanica ako se time ne dovodi u pitanje 

mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 
 

Članak 3. 
Komunalna naknada plaća se za: 
- stambeni prostor, 
- poslovni prostor, 
- garažni prostor, 
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, 
- neizgrađeno građevinsko zemljište. 
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Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju 
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje 
pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio 
infrastrukture općine Končanica. 
 Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili 
izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost. 
 Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog 
područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade 
stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se 
nalazi ruševina zgrade. 
 

Članak 4. 
Naselja koja obuhvaća obveza plaćanja komunalne naknade u općini Končanica su: Boriš, Brestovačka Brda, 

Daruvarski Brestovac (sa zaseokom Pehovac), Dioš, Imsovac, Končanica (sa zaseokom Končanički Vinogradi), Otkopi, 
Stražanac i Šuplja Lipa (sa zaseokom Cigan Breg). 

 
3. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 5. 
 Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici nekretnine iz članka 3. ove Odluke. 
 Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako: 

- je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom,  
- nekretninu koristi bez pravne osnove ili 
- se ne može utvrditi vlasnik. 

 Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade 
prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 
 
 4. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 6. 
 Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

- danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne 
dozvole, 

- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, 
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine, 
- danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. 

 Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine) prijaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Končanica nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka uz obveznu dostavu potrebnih 
podataka i omogućavanja kontrole podataka radi izdavanja novog rješenja. 
 Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe 
obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, 
dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. 
 
 5. PODRUČJA ZONA 

Članak 7. 
 Područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom 
na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom. 

Na području općine Končanica određuju se ukupno tri (3) zone, koje se određuju kako slijedi: 
I ZONA 
- naselja: Dioš, Končanica (sa zaseokom Končanički Vinogradi), Daruvarski Brestovac (bez zaseoka Pehovac), 

Otkopi, Šuplja Lipa (bez zaseoka Cigan Breg), 
II ZONA 
- naselja: Stražanac, Imsovac, Boriš, zaseok Pehovac (Daruvarski Brestovac), 
III ZONA 
- naselja: Brestovačka Brda i zaseok Cigan Breg (Šuplja Lipa). 

 
 6. KOEFICIJENTI ZONA 

Članak 8. 
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Koeficijenti zona (Kz) iznose: 
- za prvu zonu:   0,90 
- za drugu zonu: 0,80 
- za treću zonu:   0,60 

 
 7. KOEFICIJENTI NAMJENE  

Članak 9. 
Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznose: 

1. za stambeni prostor        1,00 
2. za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana   1,00 
3. za garažni prostor         1,00 
4. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti    1,50 
5. za ostale poslovne prostore       2,60 
6. za građevinsko zemljište koje služi obavljanja poslovne djelatnosti   5%  od koeficijenta namijenjenog za 

proizvodni poslovni prostor. 
7. za neizgrađeno građevinsko zemljište      0,05 

 Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti (u trajanju do 6 mjeseci 
godišnje) koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, 
odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište. 
 Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od   1,5%   
ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se 
nalaze na području Općine Končanica. 
 
 8. ROK PLAĆANJA 

Članak 10. 
 Dospijeće plaćanja za komunalnu naknadu je 31. ožujak, 30. lipanj, 30. rujan i 31. prosinac tekuće godine. 
 Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavljaju se: 

− četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu (fizičke osobe), 
− četiri računa za jednu kalendarsku godinu (pravne osobe). 

 
Članak 11.  

 Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica na 
način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela 
koja primjenjuju propise o porezima i drugih javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 
propisano drugačije. 
 Naplata komunalne naknade vršit se isključivo putem uplatnice na naplatnim mjestima za obavljanje platnog 
prometa (pošta, banka, Fina idr.). 

Iznimno će se naplata izvršiti na blagajni Općine Končanica ukoliko se uoče nepravilnosti u podatcima bitnim 
za obračun komunalne naknade.  
 
 9. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 12. 
 Iznimno, komunalna naknada ne plaća se za nekretnine u vlasništvu Općine Končanica čije se održavanje 
financira iz proračuna, pod uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup ili podzakup. 
 Ukoliko je dio nekretnine dan u najam, podnajam, zakup ili podzakup na njega se plaća komunalna naknada u 
skladu s odredbama ove Odluke. 
 Komunalne naknade oslobođene su nekretnine u vlasništvu općine koje služe redovnoj upotrebi Mjesnih 
odbora i Općine Končanica kao jedinice lokalne samouprave. 
 

Članak 13. 
 Općinski načelnik može obveznika plaćanja komunalne naknade potpuno ili djelomično osloboditi na temelju 
Odluke o kriterijima za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.  
 Kao izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade, utvrđuje se i osigurava u općinskom proračunu. 
 

Članak 14. 
 Rješenje o privremenom ili potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni 
upravni odjel za tekuću godinu na temelju prijedloga Općinskog načelnika i Odluke o kriterijima za oslobađanje od 
plaćanja komunalne naknade 
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 Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je podnijeti zamolbu i priložiti dokaze o ostvarivanju tog prava, 
koja je u skladu s ovom Odlukom. 
 Zamolba za privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se za svaku godinu 
posebno, u roku od 30 dana od dana zaprimanja rješenja ili uplatnica za tekuću godinu. 
 
 10. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 15. 
 Općinsko vijeće Općine Končanica do kraja studenoga tekuće godine donosi Odluku kojom određuje 
vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 
 Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine 
stambenog prostora u prvoj zoni općine Končanica. 
 Polazište za određivanje vrijednost boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne 
infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih 
izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. 
 Ako Općinsko vijeće Općine Končanica ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga 
tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 
 
 11. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 16. 
 Visina komunalne naknade određuje se ovisno o: 

- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina, 
- vrsti nekretnine iz članka 3. ove Odluke. 

     Komunalna naknada obračunava se po m² površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne 
naknade i to za: 

- za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan 
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97, 117/05), 

- za građevinsko zemljište  koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po 
jedinici stvarne površine. 

 Iznos komunalne naknade po m²  površine nekretnine utvrđuje se množenjem: 
1. koeficijenta zone (Kz), 
2. koeficijenta namjene (Kn) i 
3. vrijednost boda  komunalne naknade (B). 

       Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m² 
 
 12. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

Članak 17. 
 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica sukladno ovoj Odluci i  
Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.  
 Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine s obvezom plaćanja za 
tekuću godinu i nadalje, ako se Odlukom Općinskog vijeća Općine Končanica mijenja vrijednost boda komunalne 
naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih 
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.  
 Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 

- iznos komunalne naknade po m² nekretnine, 
- obračunska površina nekretnine, 
- godišnji iznos komunalne naknade, 
- mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća 

mjesečno i 
- rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade, odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se 

naknada ne plaća mjesečno. 
 Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza 
plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine. 
 Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka 
 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje 
opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim 
davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 
 

Članak 18. 
 Protiv donesenog Rješenja od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica iz čl. 17. ove Odluke, 
obveznik komunalne naknade ima pravo žalbe Upravnom odjelu za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i 
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komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko – bilogorske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva 
putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 
  
 13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 
 U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor naknada se obračunava posebno za stambeni, a 
posebno za poslovni prostor. 
 U objektima koji se koriste kao poslovni prostor naknada se obračunava posebno za proizvodni prostor, a 
posebno za poslovni prostor za ostale namjene. 
 Obveza plaćanja komunalne naknade za objekt isključuje obvezu plaćanja komunalne naknade za zemljište. 
 

Članak 20. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Općine 
Končanica" broj 7/03, 4/09 i 2/11). 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
  
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Zdenko Popovački 

 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 363-03/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, ___ prosinac 2018. 
 

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 
31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće 
Općine Končanica na __. sjednici održanoj, dana __. prosinca 2018.godine donosi 

 

O D L U K U  
o komunalnom doprinosu  

 
 

3. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovom se Odlukom određuju: 

− visina komunalnog doprinosa na području općine Končanica 
− područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa 
− jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m³ građevine za pojedine zone 
− načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa. 
− opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. 
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Članak 2.  

  Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture 
na području općine Končanica i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili 
ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije. 
  Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Končanica koji se koristi samo za financiranje 
građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 

 
Članak 3. 

 Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog 
doprinosa. 
  Općina Končanica ne plaća komunalni doprinos na svom području. 
 

Članak 4. 
 Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 
izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj 
se zgrada gradi ili je izgrađena. 
 

Članak 5. 
 Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili 
nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam 
zgrade. 
  Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne 
plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne 
postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 
  Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 
građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

 
2. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 6. 
 Zone za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se obzirom na uređenost, položaj i stupanj 
opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi: 

• prva zona obuhvaća područja naselja: Dioš, Končanica (sa zaseokom Končanički Vinogradi), 
Daruvarski Brestovac (bez zaseoka Pehovac), Otkopi, Šuplja Lipa (bez zaseoka Cigan Breg), 

• druga zona obuhvaća područja naselja: Stražanac, Imsovac, Boriš, zaseok Pehovac (Daruvarski 
Brestovac), 

• treća zona obuhvaća područja naselja: Brestovačka Brda i zaseok Cigan Breg (Šuplja Lipa). 
 
 3. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 7. 
 Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se u kunama po m³ građevine. Jedinična 
vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave tako da je ta 
vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu:  
 

Vrsta objekta i uređaja Učešće Vrijednost po zonama (kn/m3) 

Komunalne infrastrukture % I. II. III. 

Javne površine 20 4,00 2,00 0,60 
Nerazvrstane ceste 50 10,00 5,00 1,50 
Groblja 15 3,00 1,50 0,45 
Javna rasvjeta 15 3,00 1,50 0,45 

UKUPNO: 100% 20,00 10,00 3,00 
 
 4. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
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Članak 8. 
 Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem o komunalnom doprinosu koje donosi 
Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj 
dužnosti. 
 

Članak 9. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži: 

1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 
2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti 
3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i 
4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom 

obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s 
odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog 
rješenja. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu 
s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, 
pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o 
komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje 
gradnja može graditi bez građevinske dozvole. 

 
Članak 10. 

 Komunalni doprinos obveznik je dužan platiti u cijelosti uplatom na žiro-račun Općine Končanica, u 
roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 
 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim 
poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini 
propisanoj na nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda. 
 

Članak 11. 
 Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt, na način koji utječe 
na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili po zahtjevu 
obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijenit će ovršno odnosno pravomoćno rješenje o 
komunalnom doprinosu. 
 Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, 
obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog 
doprinosa prema ovoj Odluci, po kojoj je rješenje doneseno. Kod povrata obveznik ili investitor nema pravo 
na kamatu. 
 

Članak 12. 
 Jedinstveni upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora 
ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za 
građenje oglašen ništavnim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora. 
 Rješenje o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odredit 
će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o 
komunalnom doprinosu. Kod povrata obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu. 
 

Članak 13. 
 Iznimno od stavka 1. članka 9., Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica može na zahtjev 
obveznika odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše na 12 mjesečnih obroka.  
 Iznos prvog obroka ne može biti manji od 25% ukupno utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa, a 
naredni mjesečni obroci ne mogu bit manji od 2.500,00 kuna.  
 Prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom 
doprinosu, a preostali obroci svakog narednog mjeseca, istog dana u mjesecu dospijeća koji po svom broju 
odgovara danu na koji je dospjelo plaćanje prvog obroka. Na sve obroke, osim prvog, obračunavaju se 
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kamate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, za razdoblje od dana nastanka obveze plaćanja po 
rješenju do dana dospijeća svakog pojedinog obroka. 
 U slučaju zakašnjenja uplate dva uzastopna obroka cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog 
doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan 
platiti prvi neuplaćeni obrok. Na sva zakašnjela plaćanja će se obračunavati zakonska zatezna kamata. 
 Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti ukoliko obveznik plaćanja pruži 
odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Općine Končanica i to u vidu založnog prava na 
nekretninama odgovarajuće vrijednosti ili neopozive garancije banke. Do iznosa duga od 100.000,00 kuna, 
po zahtjevu stranke, Općinski načelnik može odobriti i drugi instrument osiguranja (novčano osiguranje, 
zalog vrijednosnih papira i tražbina, bjanko zadužnicu, jamstvo druge osobe i sl.), imajući u vidu bonitet 
obveznika plaćanja. 
 U slučaju ispunjenja uvjeta iz ovog članka međusobna prava i obveze regulirat će se ugovorom o 
obročnom plaćanju komunalnog doprinosa. 
 
 5. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 14. 
 Općinski načelnik Općine Končanica može odobriti potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u slijedećim slučajevima: 

1. ako se gradi građevina čiju gradnju financira Općina Končanica, 
2. ako je investitor trgovačko društvo i ustanova koji je Općina Končanica osnivač, u slučaju gradnje 

građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti, 
3. ako investitor gradi objekte komunalne infrastrukture, 
4. ako investitor gradi objekte za javnu kulturu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte 

socijalne zaštite i zdravstva, objekte predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, sakralne 
objekte te objekte za vatrogasnu djelatnost, 

5. hrvatski branitelj, invalid domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja 
kod ozakonjenja (legalizacije) pomoćnih i gospodarskih zgrada poljoprivredne namjene na osnovi 
isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva 
hrvatskih branitelja, 

6. Osobe koje su podnijele zahtjev za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata sukladno Zakonu o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj: 86/12, 143/13 i 65/14). 
 

Članak 15. 
 Ako Općina Končanica sufinancira gradnju građevine ili ako je suinvestitor s trgovačkim društvom 
ili ustanovom koji grade građevinu za obavljanje svoje djelatnosti, a kod kojih Općina Končanica ima udio u 
vlasništvu, oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa može se odobriti samo do iznosa koji je 
proporcionalan udjelu u kojem Općina sufinancira gradnju, odnosno u kojem sudjeluje u vlasništvu. 
 

Članak 16. 
 Općinski načelnik Općine Končanica može odobriti djelomično oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinos, najviše do 50% obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa po odredbama ove 
Odluke u slučaju ako investitor gradi poslovni objekt s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, uz uvjet 
predočenja odgovarajućih garancija. 
 Općina Končanica i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa međusobna prava i obveze regulirat 
će solemniziranim ugovorom, s time da gospodarski subjekt kako jamstvo za ispunjenje ugovornih obveza 
mora dozvoliti Općini Končanica upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog iznosa 
oslobođenja. Upis založnog prava traje do isteka roka ispunjenja ugovornih obveza, a u slučaju da 
gospodarski subjekt ne ispuni preuzete obveze Općina stječe pravo naplate ukupnog iznosa komunalnog 
doprinosa bez oslobođenja uključivo sa zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja do dana namirenja 
potraživanja. 

 
Članak 17. 

 Osobe iz članka 12. točke 5. ove Odluke ne smiju prodati niti na drugi način otuđiti nekretninu za 
čiju izgradnju su ostvarili pravo oslobođenja od  plaćanja komunalnog doprinosa u roku od 5 godina od dana 
stjecanja uporabne dozvole. 
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 Ako korisnik oslobođenja postupi suprotno odredbi prethodnog stavka, obvezan je Općini 
Končanica platiti odobreni iznos oslobođenja, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana otuđenja do dana 
izmirenja obveze. 
 U smislu odredbi ovog članka, kao uvjet za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa obveznik 
mora dati jamstvo u vidu solemniziranog ugovora o založnom pravu na predmetnoj nekretnini u visini iznosa 
pripadajućeg oslobođenja, koji se ugovor dostavlja na provedbu zemljišno-knjižnom odjelu nadležnog suda 
radi upisa tereta na nekretnini. 
 

Članak 18.  
Da bi ostvarila pravo na djelomično oslobođenje, osoba iz članka 15. ove Odluke mora, nakon 

dostave projektne dokumentacije za obračun komunalnog doprinosa, nadležnom upravnom odjelu Općine 
Končanica dostaviti zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa, uz koji prilaže: 

1. presliku domovnice i osobne iskaznice; 
2. pisanu izjavu, danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću i ovjerenu kod 

javnog bilježnika, da ona sama ili drugi član njezine obitelji nemaju na području RH u 
vlasništvu odgovarajući stan niti da su takav odgovarajući stan prodali ili na drugi način 
otuđili u posljednje dvije godine; 

3. pisanu izjavu, danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću i ovjerenu kod 
javnog bilježnika, da poduzima gradnju stambene građevine individualne gradnje s 
namjerom trajnog stanovanja (prebivanja) u toj građevini, nje same i članova njezine 
obitelji; 

4. pisanu izjavu da predmetnu nekretninu neće otuđiti u roku od 5 godina od dana stjecanja 
uporabne dozvole te da je voljna s Općinom Končanica sklopiti solemnizirani ugovor o 
založnom pravu na predmetnoj nekretnini u visini iznosa pripadajućeg oslobođenja; 

5. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva. 
 

Članak 19. 
 Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalnog doprinosa osiguravaju se iz poreznih prihoda proračuna Općine Končanica. 
  
 6.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 
 Kod izračuna obveze plaćanja komunalnog doprinosa pored odredaba ove odluke primjenjivati će se 
i važeći zakonski propisi, a prvenstveno Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun 
komunalnog doprinosa, Zakon o komunalnom gospodarstvu i sl. 
 

Članak 21. 
 Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Bjelovarsko-
bilogorske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. 
 

Članak 22. 
 Izmjenu i dopunu ove Odluke može pokrenuti Općinski načelnik na prijedlog ⅓ vijećnika 
Općinskog vijeća, Vijeća mjesnog odbora i/ili upravnog odjela Općine Končanica kad se za to ukaže 
potreba. 
 

Članak 23. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu u Općini 
Končanica ("Službeni glasnik Općine Končanica" br. 5/13). 
 

Članak 24. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
    
        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
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             Zdenko Popovački 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 

 
PRIJEDLOG ODLUKE 

KLASA: 402-01/18-01/___ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica, 11. prosinac 2018. 
 
 Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 
izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11., 61/11., 27/13., 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 31. Statuta 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 12. sjednici, održanoj 11. prosinca 2018. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti i postupak financiranja redovitog godišnjeg rada političkih 
stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Končanica te nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća 
Općine Končanica izabranih s nezavisnih lista za 2019. godinu. 
 

Članak 2. 
 Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu Općine 
Končanica raspoređuju se na način da se utvrđuje godišnji iznos sredstava za svakog vijećnika u neto iznosu 
od 1.500,00 kuna. 
 Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika 
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na dodatnu naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog po svakom vijećniku, odnosno 1.650,00 kuna po vijećniku podzastupljenog spola. 
 Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 
 

Članak 3. 
 Ako pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj 
stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik 
pripadao u trenutku konstituiranja vijeća. 
 U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj 
stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 
 Ukoliko nezavisni vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane član političke stranke 
koja participira u Općinskom vijeću, sredstva ostaju i dalje tom nezavisnom vijećniku te se na njega i dalje 
primjenjuju sve odredbe ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike. 
 

Članak 4. 
 Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Končanica. 
 

Članak 5. 

 



 44 

 Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o 
tome pismeno bez odgađanja obavijestiti Jedinstveni upravni odjel. 
 Nezavisni vijećnik nakon isteka mandata ili ako mu mandat prestane prije isteka vremena na koje je 
izabran, dužan je u roku od 30 dana nakon isteka mandata, odnosno prestanka mandata prije isteka vremena 
na koje je izabran, vratiti u proračun Općine Končanica: 

- neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna Općine Končanica za redovito godišnje 
financiranje svoje djelatnosti te 

- novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz proračuna 
Općine Končanica za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti. 

Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 2. ovog članka, nezavisni vijećnik iz stavka 2. ovog članka 
može imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz proračuna Općine Končanica, vratiti na raspolaganje 
Općini Končanica. 
 

Članak 6. 
 Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuju se na račun političke stranke i poseban račun 
nezavisnog vijećnika, ukoliko nemaju dugovanja prema Općini Končanica. 
 Ukoliko postoje dugovanja političkih stranaka i nezavisnog vijećnika prema Općini Končanica, ista 
će se kompenzirati. 
 Sredstva iz stavka 1. ovog članka doznačuju se jednom godišnje. 
 Sredstva se u izbornim godinama doznačuju sukladno mandatnom razdoblju te godine. 
 

Članak 7. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/18). 
 

Članak 8. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu 01. siječnja 

2019. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 320-01/18-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-18-1 
Končanica,11. prosinac 2018. 
 

Na temelju članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne 
novine, broj 20/18)  i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 
i 1/18), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 12. sjednici, održanoj dana 
11. prosinca 2018. godine, donijelo je 

 



 45 

PROGRAM 
utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
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, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2019. godinu.   
 

Članka 2. 
 U proračunu Općine Končanica za 2019. godinu predviđaju se sredstva ostvarena od naknade za 
promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske  u iznosu od 286.000,00 kuna. 
  Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristiti će se za geodetsko-katastarske usluge u iznosu 
od 150.000,00 kn, subvencija poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 50.000,00 
kn, uređenje poljskih putova u iznosu od 86.000,00 kuna. 
 

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

Končanica. 
 

Članak 4. 
Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu 01. 

siječnja 2019. godine. 
                                                                                                       

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
              Zdenko Popovački 
  
 
 


