REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2111/02-01-19-1
Končanica, 28. veljača 2019.
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
13. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 06. ožujka (srijeda) 2019. godine u prostoru Općinske vijećnice, s početkom u 19:00
sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i

r e d

1. Razmatranje po prijedlogu za osnivanjem trgovačkog društva za obavljanje komunalne
djelatnosti,
2. Razmatranje te usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu,
3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Izmjena Odluke o prodaji nekretnine,
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2018. godinu na
području Općine Končanica,
5. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Končanica za 2018. godinu,
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda dok će se točka 1.
pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica
www.koncanica.hr.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica.
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost
molimo javiti na tel. 325-021.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Zdenko Popovački

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 2111/02-01-18-8
Končanica, 11. prosinac 2018.
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Z A P I S N I K
sa 12. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 11. prosinca
2018. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 18:00 sati.
Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči potpredsjednici, Finek Franjo, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina
Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo.
Odsutna vijećnica: Ivana Čović – opravdano.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik
Općinskog načelnika, Marija Kubišta – vijećnica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske
županije, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, Kvjeta Kop
– službenica Općine Končanica i novinarka Radio Daruvara.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Končanica u VII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je
ovoj sjednici od ukupno 12 vijećnika nazočno 11 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.
Dao je na razmatranje zapisnik sa 11. sjednice. Isti je usvojen bez primjedbi. Nakon toga predložio je
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
Vijećnik Milouš Koči predložio je da se dodaju točke dnevnog reda i to da se isplati
božićnica svim umirovljenicima za te da se donese odluka o neradnoj nedjelji na području Općine
Končanica. Kazao je kako niti jedan njegov prijedlog nije bio uvršten na sjednicu do sada.
Općinski načelnik je predložio da se o božićnici razgovara pod aktualnim satom.
Predsjednik je upitao vijećnika da li pod drugim prijedlogom ima pripremljen materijal, na
što je dobio negativan odgovor. Predložio je da se o drugom prijedlogu za uvrštenjem u dnevni red
glasuje. Prijedlog donošenja odluke o neradnoj nedjelji dan je na glasovanje i on je dobio 3 glasa
„ZA“, 5 glasova je bilo „SUZDRŽAN“ te 2 glasa „PROTIV“ te isti nije prošao.
Nakon ovoga predsjednik je prvobitni predloženi dnevni red dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen.
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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
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Proračuna Općine Končanica
sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za
2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prijedlog Proračuna Općine Končanica za
ovu godinu iznosi 8.722.000,00 kuna kako u prihodovnoj strani tako i u rashodovnoj strani. Povećanje
je to u odnosu na ovu godinu jer radi se o investicijama, koje planiramo provesti u narednoj godini.
Općinski načelnik je kazao kako su svi prijedlozi koji su bili dostavljeni vezano za
proračun su bili prihvaćeni. Povećanje ide iz razloga što moramo uvrstiti u proračun projekte koje
mislimo provesti u idućoj godini bez obzira da li će se oni ostvariti ili ne. Izmjenama za ovu godinu
smo išli u plus a na godinu možemo i u plus i u minus, sve ovisi o ostvarenim sredstvima. Prema
pokazateljima vezano za sredstva izravnanja odnosno decentralizirana sredstva smatramo da je ovo
ostvariv proračun. Većinu projekata moramo pratiti pa je i to razlog tome.
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je zašto je velika razlika u sredstvima između
Nogometnog kluba „Ribar“ i ostalih nogometnih klubova.
Općinski načelnik je kazao kako su svi dostavili svoje prijedloge i isti su uvršteni u
proračun. Vezano za nogometni klub „Ribar“ u planu je izgradnja nadstrešnice, što je isto tako u ovim
sredstvima. Imaju 4 pogona i daleko su veći troškovi. Isto tako zatraženo je od udruga da planiraju
sredstva i iz drugih izvora a ne samo iz proračuna Općine. Ovo je samo plan a ako se ne ostvare
prihodi ne mogu se ostvariti niti rashodi.
Predsjednik je kazao kako klubovi nisu puno razmišljali. Vjerojatno na godinu idu
samo dvije lige i povećavaju se troškovi o čemu se nije razmišljalo.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Proračuna
Općine Končanica za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu kao i prijedlog
Odluke o izvršavanju proračuna Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesen
Proračun Općine Končanica za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.
godinu
i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu
2. Razmatranje te usvajanje II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine
Končanica za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana
razvojnih Programa Općine Končanica za razdoblje od 2017. do 2019. godine dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom. Oni su sastavni dio Proračuna i ovo je usuglašavanje sa izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu kao i sa novim Proračunom za 2019. godinu.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog II. izmjena i dopuna
Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2017. do 2019. godine dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene
II. izmjene i dopune 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
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom. Ovaj Program planira se u iznosu od 2.210.000,00 kuna a prema opisu kako stoji
u prijedlogu Programa.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini,
dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podruju
Općine Končanica u 2019. godini
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4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2019. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ovaj Program planira se u iznosu od 731.500,00 kuna a prema opisu koji stoji u prijedlogu
Programa.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2019.
godinu
5. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa utroška sredstava od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno
sa sazivom. Ovaj program Planiran je u iznosu od 15.000,00 kuna a služi za troškove održavanja i
gradnje komunalne infrastrukture.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada
u prostoru na području Općine Končanica za 2019. godinu
6. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
2019. godinu
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj program planiran
je u iznosu od 21.000,00 kuna i to samo od pravnih osoba, s obzirom na problem sa fizičkim osobama.
Isto će se koristiti za održavanje komunalne infrastrukture.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te
je donesen
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Općine Končanica 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 Republike Hrvatske na području
Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Odluka kao i ispravljeni
Program dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o sitnim izmjenama. Dobili smo
nepotpunu potvrdu gdje nisu bile obuhvaćene sve čestice koje su bile u građevinskom području i one
ne mogu biti u programu. Ujedno smo i predvidjeli čestice za prodaju, oko 7 hektara a radi se o
manjim česticama i koje su unutar privatnih čestica a jednake su po kulturi i površini i u katastru i u
zemljišnim knjigama.
Vijećnik Milouš Koči upitao je za česticu broj 1885/2 za prodaju a čestica 1885/1 je
predviđena za zakup, unutar koje se nalazi čestica predviđena za prodaju.
Pročelnik je kazao kako se radi o povratu. Potrebno je vidjeti na karti, što će se učiniti
odmah sutra pa je zamolio vijećnika neka dođe u općinu.
Kako po ovoj točki nije bilo više rasprave, predsjednik je prvo dao prijedlog o
donošenju odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa raspolaganja
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poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica i
on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica
Nakon toga je dao prijedlog Odluke o usvajanju ispravljenog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Končanica na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju ispravljenog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica
8. Razmatranje te usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Odluke o komunalnoj
naknadi dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Nastavak je to sa prethodne sjednicu, usklađenje
sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Na prethodnoj sjednici donijeli smo Odluku o
vrijednosti boda za obračun komunalne naknade. Radi se o usklađenju sa tim Zakonom.
Predsjednik je upitao za vikendice, gdje su one svrstane vezano za obračun komunalne
naknade.
Oto Janda, službenik, je kazao kako se one tretiraju kao stambeni prostor i pod tim su
obuhvaćene, nisu apartmani niti se rentaju.
Kako po ovoj točki nije više bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o
komunalnoj naknadi dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o komunalnoj naknadi
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Odluke o komunalnom
doprinosu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se isto tako o usklađenju sa novim
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Vijećnik Franjo Finek zatražio je pojašnjenje članka 14. vezano za oslobođenje.
Pročelnik je pojasnio oslobađanje koje se taksativno odnosi vezano za članak 14. Radi
se o oslobađanjima vezano za projekte čiju gradnju financira Općina te ostale mogućnosti oslobađanja
koje su navedene u tom članku.
Kraće pojašnjenje iz prethodne Odluke o komunalnom doprinosu vezano za oslobođenje
dao je Oto Janda, službenik.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o
komunalnom doprinosu dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“
usvojen te je donesena
Odluka o komunalnom doprinosu
10. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika za 2019. godinu
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o financiranju političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o obvezi sukladno
zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Ovim prijedlogom iznosi predviđeni
za političke stranke i nezavisne vijećnike se ne mijenjaju i ostaju isti koji su bili i za 2018. godinu,
odnosno to je 1.500,00 kuna po vijećniku te povećanje od 10% za podzastupljeni spol. Navedeno je
planirano i u Proračunu Općine Končanica za 2019. godinu.
Vijećnik Milouš Koči upitao je da li se to mora.
Oto Janda, službenik, je kazao kako je navedeno zakonska obveza.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o
financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu dao na glasovanje i on je
sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen te je donesea slijedeći
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu
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11. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Programa korištenja sredstava od
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom.
Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od 286.000,00 kuna. Odnosi se na geodetsko-katastarske
usluge u iznosu od 150.000,00 kuna, subvencija za osjemenjivanje krava u iznosu od 50.000,00 kuna i
uređenje poljskih putova u iznosu od 86.000,00 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa korištenja
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu dao na glasovanje i on je
sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen
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 zemljišta u vlasništvu RH za 2019.
godinu
12. Razmatranje te usvajanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Končanica
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o zakonskoj obvezi
vezano za zaštitu i spašavanje. Procjenom su razrađene velike nesreće koje bi mogle zadesiti naše
područje. Procjena se temelji na podacima unazad 20 godina. Rizici se svrstavaju u tri razreda i to;
prihvatljivi za koje nije potrebno paniranje poduzimanja dodatnih mjera, tolerirani koji mogu biti
umjereni i visoki te neprihvatljivi. Pod tolerirane rizike umjerene ubraja se potres, pod tolerirane
rizike visoke su epidemije i pandemije te ekstremne temperature te neprihvatljivi rizici su poplava
izazvana izlijevanjem kopnenih voda i suša. Za svaki od ovih rizika zaduženi su sudionici. S obzirom
na navedeno utvrđena je visoka spremnosti i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne
zaštite na području Općine Končanica koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj
mjeri samostalno učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Procjenjuje se da su operativne i pričuvne snage vatrogastva, uz suradnju ostalih operativnih snaga
civilne zaštite Općine Končanica dovoljne za uklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa, te će
se predložiti ukidanje postrojbe civilne zaštite opće namjene. Za djelovanje u slučaju velikih nesreća i
katastrofa predlažu se pravne osobe i to; Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara, VZO Končanica
sa pripadajućim društvima, HGSS, HCK te Darkom (distribucije plina, vode).
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te
je donesena
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Končanica
-

Aktualni sat
Vijećnik Franjo Finek upitao je da li postoji mogućnost novčanih nagrađivanja za
osobe koje su u dugogodišnjem radu u udrugama i postižu iznimne rezultate. Radi se točno o
streljačkoj udruzi i njezinom predsjedniku Blahoušu Finek.
Općinski načelnik je kazao kako u prema sadašnjim aktima predviđena su samo
priznanja bez novčanih sredstava. Potrebno vidjeti na godinu.
Marija Kubišta, vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, pozdravila je sve u ime
Bjelovarsko-bilogorske županije. Upoznala je nazočne sa usvajanjem Proračuna Bjelovarskobilogorske županije za 2019. godinu koji iznosi 633.000.000,00 kuna. Isto tako usvojen je i rebalans
Proračuna BBŽ koji sada za 2018. godinu iznosi 508.000.000,00 kuna. Proračun za ovu godinu bit će
izvršen sa 90%. U tijeku je provedba 70 projekata na Županiji. Predložila je da se u vezi projekata za
pomoć obratimo Razvojnoj agenciji BBŽ.
Vijećnik Ivo Matošević upitao da li se pali rasvjeta ujutro.
Općinski načelnik je kazao kako se krenulo u realizaciju projekta izmjene rasvjetnih
tijela. Poslije 20. 12. ćemo promijeniti režim javne rasvjete na način da javna rasvjeta će tokom
božičnih i novogodišnjih blagdana gori cijelu noć. Poslije Nove godine vratiti ćemo na staro. Isto tako
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zamolio je predstavnike političkih stranaka i nezavisne vijećnike da dostave promjene vezano za
račune a za donesenu Odluku o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. Isto tako u
ovoj godini nismo predvidjeli isplatu božičnice ali za na godinu ona je planirana i mora se utvrditi
limit. Ići će se u uređenje prostora za umirovljenike i na taj način će im se pomoći. Vezano za rad
trgovina potrebno je razmisliti o tome. Predložio je da se kod prijedloga izmjena i dopuna dnevnog
reda mora biti prijedlog za izmjenom odnosno dopunom i da se ne donose odluke na prečac.
Vijećnik Milouš Koči kazao je kako je pisane prijedloge dostavio u Općinu i nikada
nisu stavljeni na dnevni red.
Općinski načelnik je kazao kako je određeni projekti ne mogu se direktno financirati iz
Proračuna jer nismo financijski to u mogućnosti pratiti. Radi se o projektu odvodnje. Idejni projekt se
radi iz sredstava Hrvatskih voda, on otprilike iznosi oko 400.000,00 do 500.000,00 kuna. Za proračun
su to velika sredstva. Odvodnja kod modernizacije državne ceste D5 ide u sklopu toga.
Vijećnik Ivo Matošević upitao je za asfaltiranje ispred kapele u Daruvarskom
Brestovcu i obnovu kapele..
Općinski načelnik je kazao kako je navedeni projekt gotov i on je kandidiran prema
Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U sklopu tog projekta je i
asfaltiranje i uređenje parkirališta kod crkve u Daruvarskom Brestovcu. Isto tako naglasio je da je
pristigao zahtjev za povrat imovine Srpske pravoslavne crkve, koja traži u povrat zemljište koje se
nalazi pokraj nogometnog igrališta u Daruvarskom Brestovcu. Vjerojatno će to i dobiti u povrat. Isto
tako obnova kapele je planirana u proračunu za 2019. godinu ali je potrebno kandidiranje prema EU
fondovima ali kandidiranje mora podnijeti župa kao vlasnik a ne općina. Na kraju je Općinski
načelnik zaželio svima sretne i blagoslovljene blagdane te se zahvalio svim vijećnicima na
konstruktivnom radu.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio
se svima na konstruktivnom radu te isto tako uputio čestitku svima za nadolazeće blagdane, te
zaključio rad ove 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:10 sati.
Zapisničar:
________________
/Oto Janda/

Predsjednik:
__________________________
/Zdenko Popovački/

Cjelokupni tonski zapis sa 12. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini
Končanica.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/18-01/03
URBROJ: 2111/02-01-19-2
Končanica, 6. ožujak 2019.

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju stavka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 69/18 i
110/18) i članaka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj
1/13 i 1/18.) a u skladu sa člankom 7. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik
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Općine Končanica“, broj 9/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 13. sjednici,
održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 9/18)
članak 7. se mijenja i novi glasi:
„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
Komunalne infrastrukture
Javne površine
Nerazvrstane ceste
Groblja
Javna rasvjeta
UKUPNO:

Učešće
%
20
50
15
15
100%

Vrijednost
I.
4,00
10,00
3,00
3,00
20,00

po zonama
II.
2,00
5,00
1,50
1,50
10,00

(kn/m3)
III.
0,60
1,50
0,45
0,45
3,00

Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni doprinos će se obračunavati za objekte
za koje se podnese zahtjev za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine, kako slijedi:
Vrsta objekta i
Učešće Vrijednost
po
zonama (kn/m3)
uređaja komunalne
%
infrastrukture
I
II
III
Stambeni Gospo- Stambeni Gospo- Stambeni Gospoi poslovni darski i poslovni darski
iposlovni darski
prostor
objekti
prostor
objekti
prostor
objekti
Javne površine
20
0,20
0,00
0,20
0,00
0,20
0,00
Nerazvrstane ceste
50
0,50
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
Groblja
15
0,15
0,00
0,15
0,00
0,15
0,00
Javna rasvjeta
15
0,15
0,00
0,15
0,00
0,15
0,00
UKUPNO
100
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
Iznos komunalnog doprinosa dobije se kada se jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa pomnoži s obujmom građevine.“.
Članak 2.
Ostali članci Odluke o komunalnom doprinosu ne mijenjaju se i ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Zdenko Popovački
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 371-02/18-01/01
URBROJ: 2111/02-01-19-13
Končanica, 6. ožujak 2019.

PRIJEDLOG ODLUKE

Temeljem članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne
novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst, 94/17) i članka 31. Statuta Općine
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18) i članka 1. Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Končanica („Službeni glasnik Općine
Končanica“, broj 2/16) Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 13. sjednici, održanoj 6.
ožujka 2019. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o prodaji nekretnine
Članak 1.
U Odluci o prodaji nekretnine („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 7/18),
članak 2. se mijenja i novi glasi:
“Članak 2.
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke prodat će se temeljem javnog natječaja koji
raspisuje Načelnik Općine Končanica.
Početna cijena nekretnine iznosi 75.000,00 kuna.”
Članak 2.
Ostali članci Odluke o prodaji nekretnine ne mijenjaju se i ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnine stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Zdenko Popovački
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/19-01/03
URBROJ: 2111/02-02-19-1
Končanica, 01. veljača 2019.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13 i 73/17) i članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18),
Općinski načelnik Općine Končanica dana 11. veljače 2019. godine donosi
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2018. godinu

1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine prihvaćen
je 16. svibnja 2018. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica, a u skladu sa Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17).
Općina prirodno-geografski pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji Zavale
sjeverozapadne Hrvatske te se nalazi na istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Općina obuhvaća prostor praktički jedne karakteristične geografske cjeline pleistocenskih ravnjaka i
doline Ilove, sa počecima podbrđa Papuka u istočnom dijelu. Relativno je kompaktna, blago izdužena u smjeru
jugozapad-sjeveroistok, postavljenim paralelno sa dolinom Ilove i obroncima Papuka.
Prometno gledano nalazi se između najznačajnijih prometnih pravaca i to Posavskog i Podravskog
koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran.
Končanica je sjedište današnje općine u čijem je sastavu devet (9) naselja. Zauzima površinu od 8.361
ha (3,10% površine Bjelovarsko-bilogorske županije), koju naseljava 2.360 stanovnika.
Općina obuhvaća područje naselja: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac,
Končanica, Otkopi, Stražanac i Šuplja Lipa.
U Općini (prema popisu iz 2011godine) živi ukupno 2.360 stanovnika.
Raspored naseljenosti je slijedeći:
Boriš - 8
Brestovačka Brda - 33
Daruvarski Brestovac - 702
Dioš - 144
Imsovac - 200
Končanica - 874
Otkopi - 71
Stražanac - 142
Šuplja Lipa - 186
Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja.
U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, jedino spojevi između pojedinih naselja nisu
modernizirani (županijska cesta Ilovski Klokočevac-Imsovac i lokalna cesta Imsovac-Kreštelovac), provedena
suvremena ulična rasvjeta i telefonska mreža. U svim naseljima osim naselja Brestovačka Brda izgrađena je
lokalna vodovodna mreža a u naseljima Končanica, Daruvarski Brestovac, Dioš, Šuplja Lipa i Otkopi izgrađena
je i plinska mreža.
Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH:
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i
njegovu odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.., NN 3/17
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Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada
iz EU i izvoz otpada u EU, NN 6/14
Pravilnik o katalogu otpada, NN 90/15
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15
Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, NN 69/16
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, NN 50/15
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda kada se mulj koristi u
poljoprivredi, NN 38/08
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 111/15
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 105/15
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinica
lokalne samouprave, NN 59/06 i 109/12
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, NN 12/08
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u
Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije, NN 6/14
Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom, NN 42,14, 48/14, 107/14,
139/14
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, NN 103/14
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, NN 117/14
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, NN 117/14
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama, NN
40/15
Naputak o glomaznom otpadu, NN 79/15
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, NN 88/15
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima, NN 95/15
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom, NN 97/15
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, NN 99/15
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 112/15
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta optada,
NN 114/15
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 125/15
Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe gospodarenja otpadom, NN 20/16
Pravilnik o termičkoj obradi otpada, NN 75/16
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 113/16
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 50/17
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 117/17
Postoji još niz propisa koji na neki način, tj. indirektno, utječu ili reguliraju način gospodarenja
otpadom kao što su, npr., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18), Zakon o kemikalijama (NN
18/13), Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), zakonodavni okvir Eurposke unije i td.
Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), koji je
stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine, propisana je obveza jedinica lokalne samouprave u postupcima
gospodarenja otpadom na svom području.

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJE OPĆINE KONČANICA
Temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“,
broj 5/06 i 3/12) na području Općine Končanica mora se uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom
kojim se osigurava izbjegavanje i smanjivanje količina nastajanja otpada i/ili njegova štetna utjecaja na okoliš,
obavljanjem radnji sakupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja otpada obradom posebnih
kategorija neopasnog otpada i/ili sakupljanja, razvrstavanja i prijevoza komunalnog otpada, te sakupljanje i
privremeno odlaganje životinjskog otpada na zakonito izgrađenim građevinama.
Grafičkim dijelom Plana utvrđene su lokacije “divljih” odlagališta komunalnog otpada koje treba
sanirati u skladu sa odredbama posebnih propisa i zatvoriti.
Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije, na području općine Končanica
predviđeno je jedno mini reciklažno dvorište i zeleni otoci ( 6 otoka). Prema Planu gospodarenja otpadom
Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine, za područje Općine Končanica predviđeno je mobilno mini
reciklažno dvorište a reciklažno dvorište za potrebe Grada Daruvara i okolih Općina (Dežanovac, Đulovac,
Končanica i Sirač), izgradilo bi se u Daruvaru.
Formiranje građevnih čestica i građenje ostalih građevina za postupanje s neopasnim otpadom se
temeljem odredbi, smjernica i kriterija Plana i posebnih propisa, a ovisno o namjeni, može odobriti za
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sakupljanje, predobradu, skladištenje i obradu korisnog otpada unutar, Planom i planovima užih područja,
utvrđenih površina gospodarske namjene-proizvodne.

3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA, UKLJUČUJUĆI I OSTVARIVANJE CILJEVA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Končanica
vrši komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada u
Gradu Daruvaru, pod nazivom „Cerik“. Korisnici usluga odvoza otpada odlažu ga u za to predviđene posude od
120 litara, i kontejnere od 1.100 litara, koje je za tu namjenu nabavila Općina Končanica u suradnji sa Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno a veliki
kontejneri na grobljima po pozivu.
Organizirano je i odvojeno skupljanje izdvojenog otpada (staklo, plastika, papir, tekstil i stare baterije) i
ono se provodi u 6 mjesnih odbora (osim Otkopa). Jedino u Končanici u toku 2016. godine postavljen je
kontejner za tekstil i stare baterije. Kontejneri se prazne i ponovno koriste. Odvojeno skupljanje otpada provodi
tvrtka „Sirovina-trgoprerada“ iz Bjelovara (staklo, plastika i papir) i „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara (tekstil i
otpadne baterije).
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se prema potrebi a provodi ga sakupljač komunalnog
otpada „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara i odvozi ga na odlagalište Johovača, kojim upravlja Komunalac iz
Garešnice.
Na svim mjesnim grobljima postavljeni su metalni kontejneri zapremine 7 m3 radi izbjegavanja
nastajanja divljih odlagališta otpada te sakupljanja komunalnog otpada s groblja. Pražnjenje i odvoz obavlja
komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara,
Na području Općine Končanica nije izgrađeno mini reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada
sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave, koje je Planom gospodarenja otpadom na području BBŽ
predviđeno za područje naše Općine, kao niti kompostana, pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat
građevinskog otpada (odvozi se na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru), kao niti rashladne kontejnere za prikupljanje
otpada životinjskog podrijetla.
Općina Končanica u svom prostornom planu odnosno njegovim izmjenama iz 2012. godine odredila je
lokaciju za mini reciklažno dvorište. Tim izmjenama prostornog plana utvrđena je lokacija u Daruvarskom
Brestovcu, iza nogometnog igrališta. Zemljište, na kojem bi bilo stacionirano mini reciklažno dvorište je u
vlasništvu Općine Končanica. S obzirom na predložene izmjene odnosno za mobilno reciklažno dvorište
navedena lokacija zadovoljava potrebe za navedenim.
Shodno važećim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi osigurati
mini reciklažno dvorište do izmjena.
Kako bi problematiku gospodarenja s komunalnim otpadom uskladila sa naprijed navedenim zakonskim
odredbama, Općina Končanica usvojila je Odluku o komunalnom redu (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ:
2111/02-01-2005-1 od 28.02.2005.), Odluku o obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja
Općine Končanica (KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-1 od 27.04.2006.), Odluku o
izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu općine Končanica (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ:
2111/02-01-2009-2 od 27.08.2009.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja
komunalnog otpada sa područja Općine Končanica (KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-2
od 07.07.2006.), te novu Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica (KLASA: 363-01/18-01/01, URBROJ:
2111/02-01-18-1 od 12.02.2018.), kojom su stavljene van snage Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja
komunalnog otpada sa područja Općine Končanica te dio odredbi Odluke o komunalnom redu, koje se odnose na
skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom.
Sukladno odredbama članka 3. navedene novodonesene Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanjem miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine
Končanica, zbrinjavanje komunalnog otpada obavezno je za sve pravne i fizičke osobe na području općine
Končanica, a otpad od istih može preuzimati samo preuzimatelj – „Darkom“ d.o.o. Daruvar, naveden u članku 4.
istoimene Odluke, kojom su propisane i kaznene odredbe.
U skladu sa donesenim Planom gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022.
godine, na području Općine planira se uvođenje odvojenog prikupljanja otpada i to papira i plastike u dodatne
posude od 120 litara, koje bi dobilo svako domaćinstvo a odvajanje se obavlja na kućnom pragu. Biorazgradivi
otpad kopostira se u domaćinstvu i za tu namjenu nisu predviđeni komposteri.
U nastavku se daje tabelarni prikaz obuhvata stanovništva sa organiziranim skupljanjem komunalnog
otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala i tekstila.
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Tablica: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada
Područje sa kojeg se otpad
skuplja
- OPĆINA KONČANCAnaselja

Broj stanovnika
(prema
posljednjem
popisu
stanovništva)

Broj
domačinstava
i pravnih
osoba

Končanica, Daruvarski
Brestovac, Boriš,
Brestovačka Brda, Dioš,
Imsovac, Otkopi, Stražanac,
Šuplja Lipa

2360

721 (700+21)

Broj
domaćinstava i
pravnih osoba
obuhvaćen
organiziranim
sakupljanjem i
odvozom
komunalnog
otpada
721 (700+21)

Udjel
domaćinstava
obuhvaćen
organiziranim
skupljanjem i
odvozom
komunalnog
otpada (%)

Tvrtka pružatelj
javne usluge
prikupljanja
komunalnog
otpada

100%

„Darkom“ d.o.o.
Daruvar, J.
Kozarca 19

Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija
Lokacije „Zelenih otoka“
Broj postavljenih spremnika
papir
metal
staklo
plastika
Tekstil i otpadne
baterije
Končanica 337
1
1
1
1 +1
Daruvarski Brestovac 180
1
1
1
Šuplja Lipa 28
1
1
1
Dioš 68/A
1
1
1
Stražanac 66
1
1
1
Imsovac 67
1
1
1

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO
SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA
Na području Općine Končanica uslugom skupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 700
kućanstava i 21 pravna osoba. Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po jedan
član te nakon smrti odjavljuje se odvoz komunalnog otpada. Kućanstva predaju komunalni otpad u posudama od
120 litara dok 21 pravnih osoba predaje komunalni otpad u posudi od 120 litara a 1 pravna osoba ima kontejner
od 1100 litara.
U toku 2018. godine bilo je ukupno obuhvaćene 721 fizičke i pravne osobe odvozom otpada i u odnosu
na 2017. godinu, kada je broj bio 736 osoba, on je smanjen za 15 korisnika ili za 2,03%.
U toku 2018. godine skupljeno je i odveženo na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine
Končanica ukupno 241.260 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301 (u toku 2017. godine
odloženo je 240.040 kilograma komunalnog otpada ili 1,01% više u odnosu na 2017. godinu).
Tablica: Prikupljene količine otpada na području Općine Končanica
Tvrtka koja prikuplja otpad
Područje sa
Ključni broj
Naziv otpada
kojeg se
otpada
prikuplja otpad
Darkom d.o.o. Daruvar, J.
Općina
200301
Mješani
Kozarca 19
Končanica
komunalni otpad
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
Godina
Prikupljene količine otpada (t)
papir
metal
staklo
plastika
2015.
2016.
2017.
2018.

5,7
14,81
14,75
8,74

0
0
0
0

3,8
5,41
6,11
5,41

0,03
1,74
1,19
0,37

Ukupno sakupljeno
(preuzeto u tekućoj
godini) tona
241,26

Tekstil i
baterije
0
0
0
0

Kod odvojenog prikupljanja otpadnog papira, u toku 2018. godine ukupno je prikupljeno 8,74 tona
ambalažnog papira za razliku od 2017. godine kada je prikupljeno 14,75 tona, što je za 41% manje u odnosu na
2017. godinu.
Tekstil i otpadne baterije, u toku 2018. godine zbrinjavalo je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. iz
Daruvara, bez daljnje oporabe.
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Na području Općine Končanica ne nalazi se odlagalište komunalnog otpada.
Na području Općine Končanica nema odlagališta biorazgradivog otpada.

5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH
ODGLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
Na području Općine Končanica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već se
sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru, pod nadzorom komunalnog poduzeća
„Darkom“ d.o.o. Daruvar.

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Divlja odlagališta su mjesta na koje neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih
dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske kao i našim Planom
moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine Končanica za sada nisu evidentirana divlja odlagališta komunalnog otpada. Kod
saznanja za manja onečišćenja odmah se poduzimaju radnje za dovođenje u prvobitno stanje.

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPREČAVANJA
NASTANKA
OTPADA,
UKLJUČUJUĆI
IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
Temeljem Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine, na
području Općine Končanica ove mjere provode se kontinuirano tokom čitave godine. Na svim potencijalnim
mogućim mjestima nastanka divljih odlagališta otpada postavljene su ploče sa zabranom odlaganja otpada. Isto
tako tokom čitave godine preventivno se provode kontrole svih potencijalnih mjesta na kojima bi mogao biti
ostavljen ili odbačen otpad. U tu svrhu uspostavljen je obrazac na internet stranici Općine Končanica, putem
kojeg se mogu prijaviti divlja odlagališta odnosno potencijalna odlagališta otpada. Informativne i edukativne
aktivnosti provode se kontinuirano.
U toku 2018. godine u ovu svrhu nije bilo utrošenih sredstava iz Proračuna.

8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Općina Končanica u svom prostornom planu ima određenu lokaciju za mini reciklažno dvorište. U toku
2018. godine nisu provođene mjere za realizaciju ovog projekta. Sukladno dogovoru predviđena je uspostava
mobilnog reciklažnog dvorišta, što je i nacrtom Plana gospodarenja otpadom i predviđeno a centralno reciklažno
dvorište nalazit će se u Gradu Daruvaru.
Opasni otpad na području Općine Končanica u organizaciji Općine Končanica nije provođen u toku
2018. godine. Distributeri opasnog otpada dužni su zbrinuti i ambalažu utrošenog opasnog otpada.
Biorazgradivi otpad koji se proizvodi u kućanstvima ista odlažu sa svojim vlastitim kompostištima za
vlastite potrebe sukladno i Planu gospodarenja otpadom.
Za provedbu mjera opisanih u ovoj točki Općina Končanica u toku 2018. godine nije izdvajala sredstva
iz svog Proračuna.

9. MJERE
PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG
KOMUNALNOG
OTPADA
I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE TE
KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA
Na području Općine Končanica obavlja se prikupljanje komunalnog, glomaznog te odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i starih baterija. Komunalni otpad kao i glomazni otpad na
području Općine Končanica provodi komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. U toku 2018. godine
izvršeno je prikupljanje glomaznog otpada (ključni broj 200307). Preko računa za komunalne usluge za kolovoz
obaviješteni su svi korisnici o prikupljanju glomaznog otpada. Potrebno je naglasiti da je zabranjeno odlaganje
glomaznog otpada na javnu površinu te u glomazni otpad ne spada EE otpad i građevinski. Osim na računima
obavijest o skupljanju glomaznog otpada bila je objavljena i na web stranici komunalnog poduzeća „Darkom“.
Tom prilikom prikupljen je glomazni otpad u količini od 7860 kilograma iz cca 45 kućanstva dok je u 2017.
godini skupljeno ukupno 2747 kilograma iz 20 prijavljenih kućanstva, što je povećanje od 286,13% u odnosu na
2017. godinu. Isti je zbrinut na odlagalištu otpada Johovača, kojim upravlja komunalno poduzeće Komunalac iz
Garešnice, a ima dopuštenje za odlaganje te vrste otpada.
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Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla i plastike na području Općine Končanica obavlja
trgovačko društvo „Sirovina“ d.o.o. iz Bjelovara, temeljem ugovora sa Općinom Končanica, dok tekstil i stare
baterije obavlja komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara.
Biorazgradiv otpad odlaže se kako je to navedeno u točki 8. ovog Izvješća.
U planu prema Programu gospodarenja otpadom na području Općine Končanica potrebno je nabaviti
dodatne kante po svakom korisniku, kako bi se omogućilo razvrstavanje otpada na kućnom pragu, a sukladno
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kao i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2017.-2022. godine. Općina je sklopila ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu.
Za provedbu ovih mjera u toku 2018. godine utrošeno je ukupno 46.271,19 kuna iz Proračuna Općine.

10. POPIS
PROJEKATA
VAŽNIH
ZA
PROVEDBU
ODREDBI
PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
U nastavku se daje popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijski aspekti, izvori i
visina financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine Končanica
u 2018. godini;
R.br.
Naziv provedenog projekta
Utrošena financijska
Izvor financijskih
sredstva
sredstava
1.
Odvoz smeća
46.271,19 kn
Općina
2.
Saniranje smetlišta
0,00 kn
Općina
3.
Nabava kanti 120 lit. Za odvojeno prikupljanje 0,00 kn
Općina - FZOEU
otpada
4.
Operativni troškovi- informativno-izobrazne 0,00 kn
Općina – FZOEU
aktivnosti, odvojeno sakupljanje stakla, papira,
plastike, uklanjanje nepropisno odbačenog
otpada, održavanje mobilnog reciklažnog
dvorišta

11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
R.br.
1.
2.
3.

Predviđeno PGO za 2018. godinu
Izgradnja mini reciklažnog dvorišta/mobilno reciklažno dvorište
Nabava kanti za odvojeno prikupljanje otpada
Operativni troškovi

Izvršeno –
DA/NE/DJELOMIČNO
NE
NE
NE

12. ZAKLJUČAK
U narednom razdoblju, u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske,
kao i Planom gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine, očekujemo realizaciju
nabave mobilnog reciklažnog dvorišta od strane ovlaštenog sakupljača komunalnog otpada, nabava dodatnih
kanti za mogućnost razvrstavanja kućnog otpada na pragu a u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, te provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti. Provedbom navedenog projekta kvaliteta
zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na zadovoljavajućem nivou.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić
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