REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2111/02-01-19-4
Končanica, 22. kolovoz 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
16. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 29. kolovoza (četvrtak) 2019. godine u prostoru Općinske vijećnice, s početkom u 20:30
sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i
r e d
1. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2018.
godinu,
2. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2018.
godinu,
3. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda za područje Općine Končanica,
4. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine,
5. Razmatranje te donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Končanica za 2019. godinu,
6. Razmatranje te donošenje Oduke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
7. Razmatranje te donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na
području Općine Končanica,
8. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Općine Končanica,
- Aktualni sat

Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 4., 5., 6. i 7.. dnevnog reda, dok će se točke 3.
i 8. pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica.
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: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2111/02-01-19-3
Končanica, 04. srpanj 2019.

Z A P I S N I K
sa 15. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 04. srpnja 2019.
godine u prostorijama nove vijećnice Općine Končanica, s početkom u 20:30 sati.
Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - potpredsjednici,
Ivana Čović, Finek Franjo, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo.
Odsutni vijećnici: Herout Alen-opravdano, Matina Danijel-neopravdano.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik Općinskog
načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, Marija Kubišta – vijećnica Skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije, Venuška Husak – predsjednica Vijeća češke nacionalne manjine Općine
Končanica, Rada Božić – predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Končanica, Franjo Sabo –
predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Končanica i novinarka Radio Daruvara.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 15. 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 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje
zapisnik sa 14. sjednice. Na zapisnik nije bilo primjedbi te je on usvojen jednoglasno bez primjedbi. Nakon
toga predložio je slijedeći
d n e v n i
r e d
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića
Končanica za 2018. godinu,
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu,
11. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2018. godine,
12. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2018. godini,
13. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2018. godini,
14. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava ostvarenih
od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu
15. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
2018. godinu,
16. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2018. godini
17. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća
u vlasništvu države u 2018. godini,
18. Razmatranje te donošenje Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu države
u 2019. godini,
19. Razmatranje te usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu,
20. Razmatranje te usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini,
21. Razmatranje te donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Končanica,
22. Razmatranje te donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica,
23. Razmatranje te donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih
usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Općine Končanica,
24. Razmatranje te donošenje Oduke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
25. Razmatranje te utvrđivanje obilježavanja dana Općine Končanica u 2019. godini,
26. Razmatranje te usvajanje Plana djelovanja Općine Končanica u području prirodnih nepogoda za
2019. godinu,
- Aktualni sat
Predsjednik je prijedlog dnevnog reda bez dopuna dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen.
2

1. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića
Končanica za 2018. godinu
Ovu točku pojasnila je Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica Upravnog
vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Izvješće o izvršenju Financijskog plana ČDV Končanica za 2018.
godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Financijski plan ČDV Končanica za 2018. godinu
ostvaren je sa 378.653,00 kuna. Rashodi u ostvareni u iznosu o 364.553,00 kuna. Višak prihoda nad
rashodima iznosi 14.100,00 kuna što zajedno sa prenesenim viškom iz 2017. godinu u iznosu od 17.581,00
kuna čini višak za prijenos od 31.680,00 kuna. Novčana sredstva na žiro-računu i blagajni iznose 55.640,43
kuna. Potraživanja iznose 12.751,59 kn a nepodmirene obveze ukupno 24.128,79 kuna od čega 21.378,54
kuna na plaće za 12 mjesec te ostatak na ostale dobavljače.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o izvršenju
Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2018. godinu dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana
Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2018. godinu
2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu i
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Izvješće o izvršenju
Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Sva financijska
izvješća su predana. Izvješće se sastoji od plana i izvršenja. Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 5.927.350,00 kuna a ostvareni su sa 5.768.572,89 kuna.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su sa 6.127.350,00 kuna a ostvareni
su sa 5.828.410,16 kuna. Manjak iznosi 59.837,27 kuna. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godine iznose
107.555,14 kuna. Račun financiranja ostvaren je sa 199.999,96 kuna. Ukupni višak za prijenos
(višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina) iznosi 247.717,83 kuna. Ukupni
rashodi planirani su u apsolutnom iznosu od 7.127.350,00 kuna a ostvareni sa 6.828.410,20 kuna ili sa
95,81%. Ukupni prihodi planirani su u apsolutnom iznosu od 7.127.350,00 kuna a ostvareni su sa
6.968.572,89 kuna ili sa 97,77%.
Vijećnica Ivana Čović, predsjednica Komisije za financije i proračun, kazala je kako je
navedeno razmatrala Komisija i predlaže usvajanje izvjeća.
Županijska vijećnica Marija Kubišta upitala je za razliku za Vrtić. Koliko je zaposlenika u
JUO.
Kvjeta Kop, službenica je kazala da se radi o prijenosu sredstava iz Ministarstva.
Općinski načelnik je kazao kako u JUO su bili pročelnik, dva službenika i 3 komunalna
djelatnika.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesen
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2018. godinu
3. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2018. godine
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultatasredstava viška prihoda iz 2018. godine dobili su svi vijećnici prije samog početka sjednice. Ukupan višak
prihoda na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 1.082.841,27 kuna. Ukupan manjak prihoda na dan 31. 12. 2018.
godine iznosi 107.555,14 kuna. Raspoređuje se višak na pokriće dijela manjka iz 2018. godine a ostatak
viška od 1.190.396,41 kuna prenosi se u iduću godinu.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o raspodjeli
rezultata-sredstava viška prihoda iz 2018. godine dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesena
Odluka o raspodjeli rezultata-sredstava viška prihoda iz 2018. godine
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2018. godini
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Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu izvršenja Proračuna za
2018. godinu. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Program je planiran
sa 475.000,00 kun a ostvaren sa 702.296,58 kuna.
Vijećnik Franjo Finek kazao je kako su neki radovi na putovima ispušteni su u Programu.
Općinski načelnik je kazao kako je bi trebali biti obuhvaćeni svi putovi. Evidenciju vodi
Jedinstveni upravni odjel.
Kraće pojašnjenje vezano za putove dao je vijećnik Milouš Koči.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju
izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2018.
godini dao na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastukture na području Općine Končanica u 2018. godini
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2018. godini
Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu izvršenja Proračuna za
2018. godinu. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je ovaj
Program planiran sa 1.123.000,00 kuna a ostvaren sa 868.949,57 kuna ili 77,38%.
Vijećnik Ivo Matošević upitao je što je sa starom rasvjetom.
Općinski načelnik je kazao kako se rasvjetna tijela nalaze u skladištu u Daruvarskom
Brestovcu a u razgovorima smo sa Sirovinom d.o.o. za zbrinjavanje starih rasvjetnih tijela.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju
izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Končanica u 2018. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata u uređaja
komunalne infrastukture na području Općine Končanica u 2018. godini
6. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava
ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu izvršenja Proračuna za
2018. godinu. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je ovaj
Program planiran sa 289.868,00 kuna a ostvaren sa 365.911,42 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju
Programa utroška sredstava ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH za 2018. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije
i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2018. godinu
7. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2018. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu izvršenja Proračuna za
2018. godinu. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je ovaj
Program planiran sa 21.000,00 kuna a ostvaren sa 47.954,53 kuna. Naglasio je problem šumskog doprinosa
od fizičkih osoba, koji unazad nekoliko godina nije ostvaren.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju
izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu
8. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utrška sredstava od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2018. godini

4

Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu izvršenja Proračuna za
2018. godinu. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je ovaj
Program planiran sa 60.000,00 kuna a ostvaren sa 15.393,09 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju
izvršenja Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Končanica za 2018. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen te je donesena
Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2018. g.
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i
kuća u vlasništvu države u 2018. godini
Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu izvršenja Proračuna za
2018. godinu. Prijedlog izvršenja Programa dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je ovaj
Program planiran sa 1.500,00 kuna a ostvaren sa 1.350,00 kuna.
Vijećnik Franjo Finek upitao je o kojim se to stanovima radi.
Općinski načelnik je kazao kako se radi o stanovima na ribnjacima, koji su uzeti u otplatu.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o usvajanju
izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu države u 2018.
godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje
stanova i kuća u vlasništvu države u 2018. godini
10. Razmatranje te donošenje Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu
države u 2019. godini
Ovu točku uvodno je pojasnio načelnik. Radi se o sastavnom dijelu Proračuna za 2019. godinu.
Prijedlog Plana za 2019. godinu predlaže se u iznosu od 1.500,00 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana utroška sredstava od
prodaje stanova i kuća u vlasništvu države u 2019. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen te je donesen
Plan utroška sredstava od prodaje stanova i kuća u vlasništvu države u 2019. godini
11. Razmatranje te usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena
pojedinih stavaka Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom.
Radi uravnoteženja Proračuna predlažu se I. izmjene i dopune, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj
strani. Ukupno se predlaže povećanje kako na prihodovnoj strani tako i na rashodovnoj strani u iznosu od
578.000,00 kuna. Apsolutni iznos Proračuna za 2019. godinu predlaže se sa 8.722.000,00 kuna na
9.300.000,00 kuna kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.
Vijećnica Ivana Čović ujedno i predsjednica Komisije za financije i proračun kazala je kako je
Komisija raspravljala navedeni prijedlog te predlaže da se on usvoji.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna
Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te su
donesene
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu
12. Razmatranje te usvajanje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dobili su
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Određene stavke su se mijenjale u odnosu na prvobitni plan a isto tako
dodane su nove stavke, sa kojima se planira u toku ove godine. Smanjeni su troškovi za LED rasvjetu a
dodane su investicije i to; adaptacija i dogradnja mrtvačnice u Končanici, mrtvačnica Daruvarski Brestovac
te poslovna zgrada Končanica 262 – umirovljenici. Navedeno je usklađeno sa izmjenama Proračuna za
2019. godinu.
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u
2019. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te su donesene
I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2019. godini
13. Razmatranje te donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Končanica
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik Dalibor Tomašek. Prijedlog Odluke o komunalnom
redu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu. Ovom Odlukom uređuje se komunalni red u naselju, javnim površinama i ostalim dijelovima
te na kraju i kaznene odredbe.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o komunalnom redu
dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o komunalnom redu
14. Razmatranje te donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik Dalibor Tomašek. Prijedlog Odluke o agrotehničkim
mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica dobili su svi
vijećnici zajedno sa sazivom. Ovom Odlukom propisane su agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Končanica kao i kaznene odredbe u slučaju
nepridžavanja.
Vijećnik Franjo Finek upitao je vezano za dvojbu nasipavanja poljskih putova otpadnim
materijalom.
Pročelnik je kazao kako se radi o otpadnom željezu i drugom materijalu koji nije primjeren za
nasipavanje.
Vijećnik Milouš Koči upitao je što će biti sa neodržavanjem poljoprivrednog zemljišta
Pročelnik je kazao kako nadzor vrši poljoprivredni redar.
Općinski načelnik je kazao kako bismo za svako područje trebali nekog redara. Potrebno je
zaposliti komunalnog redara.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o
agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine
Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Općine Končanica
15. Razmatranje te donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama
Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa postojećim stanjem.
Naime iz Odluke se izbacuje nabava kanti od 80 litara kao i kontejnera od 7000 litara, sukladno potpisanom
ugovoru sa Fondom za nabavu kanti i spremnika. U gradu Daruvaru izgrađeno je reciklažno dvorište u koje
smiju otpad odvoziti samo stanovnici grada Daruvara, budući je grad investitor, dok ne dobiju suglasnost od
Fonda da i mi, susjedne lokalne samouprave, gdje Darkom vrši odvoz komunalnog otpada, možemo odlagati
otpad. Za svaki slučaj, u Planu gospodarenja otpadom išlo se na mobilno reciklažno dvorište, sada je
ostavljena mogućnost i za reciklažno dvorište, koje ćemo morati izgraditi, ukoliko grad ne dobije suglasnost
na odlaganje otpada na reciklažnom dvorištu u Daruvaru.
Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik, koji je kazao kako su i susjedne općine
nezadovoljne sa postupkom grada. Navedeno reciklažno dvorište trebalo je služiti svim jedinicama lokalne
samouprave gdje Darkom odvozi komunalni otpad. Vezano za navedeno potpisano je već nekoliko
sporazuma o gradnji reciklažnog dvorišta.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o II. izmjenama i
dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
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biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesena
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada na području Općine Končanica
16. Razmatranje te donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa Zakonom o zaštiti životinja. Odlukom su
propisane odredbe vezano za postupanje sa kućnim ljubimcima, napuštenim i izgubljenim te divljim
životinjama kao i kaznene odredbe. Uz odluku se nalaze i prilozi vezano uz vrste životinja te minimalne
površine za kretnju životinja.
Vijećnik Želimir Bušić kazao je kako bi se o navedenom moglo puno raspravljati. Protiv je
donošenja ovakve odluke, jer je ona neprimjenjiva. Troškovi se svaljuju na lokalnu samoupravu. Malo se
govori o domaćim životinjama.
Općinski načelnik je kazao kako je navedeno potrebno donijeti sukladno zakonskoj osnovi.
Odgađana je ova Odluka ali moramo je donijeti jer ćemo snositi sankcije. I ostale lokalne samouprave protiv
su ovakvih odluka. Mi smo platiti štetu vezano za štetni događaj naleta vozila na psa. Imat ćemo sve više i
više izdataka vezano uz navedeno. Morali bi sklopiti ugovor sa azilom za pse. Zajednica Općina pisala je
Vladi za izmjene ovog zakona ali do sada nema odgovora.
Predsjednik je kazao kako je problem u alatima za provedbu.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama dao na
glasovanje i on sa 2 glasa „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 6 glasova „SUZDRŽAN“ nije usvojen, te se
prešlo na slijedeću točku dnevnog reda.
17. Razmatranje te utvrđivanje obilježavanja dana Općine Končanica u 2019. godini
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Predlaže da se Dan Općine obilježi kada se događaju
neka događanja. Prošle godine smo to imali u sklopu održavanja Končenskih hoda. Ove godine navodno je
Češka beseda Končanica donijela odluku da se Končenske hody održavaju prvi vikend u 9 mjesecu. Ove
godine Končenske hody bi se održavale 07. 09.. Predlaže se kao dan 06. 09. (petak) kao svečana sjednica. U
subotu 07. 09. bi se održale Končenske hody a u nedjelju 08.09. bi se održali sportski događaji. Isto tako
raspisao bi se natječaj za dodjelu javnih priznanja u okviru održavanja dana Općine.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog određivanja dna
obilježavanja dana Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
slijedeći
Zaključak o obilježavanju Dana Općine Končanica u 2019. godini
18. Razmatranje te usvajanje Plana djelovanja Općine Končanica u području prirodnih nepogoda
za 2019. godinu
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Plan djelovanja Općine Končanica u
području prirodnih nepogoda za 2019. godinu dostavljen je vijećnicima na uvid neposredno prije sjednice.
Sam Plan temelji se na Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, koji je stupio na
snagu 23. veljače 2019. godine. Samim Planom sadržane su obveze Općine Končanica iz područja civilne
zaštite koje se odnose na prirodne nepogode, popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastanka prirodne
nepogode, izvori sredstava pomoći, procjena kao i mjere i suradnja s nadležnim tijelima.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana djelovanja Općine
Končanica u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen te je donesen
Plan djelovanja Općine Končanica u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
-

Aktualni sat
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Općinski načelnik upoznao je nazočne vijećnike sa projektima koji se trenutno provode kao i
one koji su u daljnjem planu te koji su do sada izvršeni. Kazao je kako nam je odobren projekt dogradnje i
adaptacije mrtvačnice u Končanici od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Proveden je
postupak društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu, sklopljen ugovor sa izvođaćem i idući tjedan kreće se
sa radovima. Uređenje doma i okoliša u Imsovcu, koji je kandidiran putem LAG-a, je pri kraju. Isto tako u
planu je kandidiranje prema manjinskim natječajima. Tu bismo kandidirali centralna grijanja u Stražanacu i
Otkopima kao i uređenje gornjeg dijela u Otkopima. U tijeku je adaptacija centra za udruge, uređuje se
prostor za umirovljenike. U tijeku je izrada dokumentacije za ceste Končanica-Boriš kao i KončanicaKončanički Vinogradi, radi kandidiranja prema EU fondovima za modernizaciju navedenih cesta. U tijeku
su radovi na modernizaciji mrtvačnice u Daruvarskom Brestovcu gdje se dovodi voda te uređuje sanitarni
čvor. Poslije godišnjih odmora kreće modernizacija lokalne ceste Imsovac-Kreštelovac.
Vijećnik Franjo Finek zamolio je da se malo pojasni cjenik javnih usluga zbrinjavanja
komunalnog otpada.
Pročelnik je kazao kako od 01. 08. ove godine ide odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.
Dok ne dođu kante, Darkom će dijeliti vreće. Povećava se cijena odvoza miješanog komunalnog otpada kroz
veći broj odvoza. Kod cijene postoji fiksni i varijabilni dio. Nova cijena bila bi oko 56,00 kuna. Fiksni dio
cijene iznosi cca. 47,00 kuna, cijena pražnjenja je 6,00 kuna po pražnjenju. Odvoz papira i plastike u cijeni
je odvoza miješanog komunalnog otpada. Završnu cijenu donosi Darkom d.o.o. Daruvar.
Predsjednik je upitao tko će obavijestiti korisnike i potpisivanje izjava.
Općinski načelnik je kazao kako ćemo obavijest i Izjave dobiti sa računima za 6 mjesec.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se
svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u
22:10 sati.
Zapisničar:

Predsjednik:

________________

_____________________________

/Oto Janda/

/Zdenko Popovački/

Cjelokupni tonski zapis sa 15. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini
Končanica.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIJEDLOG

KLASA: 810-01/19-01/__
URBROJ: 2111/02-01-19-1
Končanica, ____________ 2019.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj
82/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Služeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko
vijeće Općine Končanica, na ____ sjednici, održanoj _________ 2019. godine, donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite
Općine Končanica za 2018. godinu
Članak 1.
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Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga
zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018.
godinu.
Članak 2.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica
velike nesreće i katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i
redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u
mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2018. godine i to kako
u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih
nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Končanica.
Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene
mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se
u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi uključuju
udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Končanica usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava
civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica, KLASA:
810-01/15-01/03, URBROJ: 2111/02-01-15-1 od 21. prosinca 2015. godine.
Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Općine Končanica
2. Povjerenici civilne zaštite Općine Končanica
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Končanica
4. Komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o., Daruvar
5. Poduzeće za opskrbu vodom „Darkom“ d.o.o. Daruvar
6. Vatrogasna zajednica Općine Končanica sa pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima
7. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
8. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
9. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
10. Veterinarska stanica Daruvar – Veterinarska ambulanta Končanica
11. Ribnjačarstvo Končanica
12. Halupa d.o.o., Daruvarski Brestovac
13. Matina d.o.o., Daruvarski Brestovac
14. OTTO Građevinski i prijevoznički obrt, Končanica
15. Pekarski obrt Končanica
Članak 4.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3.
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
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Za područje Općine Končanica umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva
civilne zaštite, sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite, Načelnik Općine Končanica imenovao je
Stožer civilne zaštite KLASA: 810-06/17-01/01, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 14. lipnja 2017. godine.
U stožer Civilne zaštite Općine Končanica imenovano je ukupno 10 članova.
U ožujku 2014. održan je program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je proveo Područni
ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili potvrde o osposobljavanju.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju na propisanom
obrascu. Izrađena je i shema mobilizacije Stožera i ostalih čimbenika u sustavu.
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i
uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Smotra povjerenika civilne zaštite i njihova edukacija održana je 13. veljače 2013. godine. Tom
prigodom povjerenici su upoznati sa obavezama koje trebaju poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne
zaštite te su sudjelovali na edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su ustrojeni po
teritorijalnom principu za sva naselja te dijelove grada.
Općinski načelnik je dana 12. listopada 2017. godine donio novu Odluku o imenovanju povjerenika
i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Končanica, čime je imenovano ukupno 14 povjerenika za 7
mjesnih odbora (predsjednik i zamjenik).

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne
zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području
Općine Končanica.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Končanica broji 34 osoba koju čini zapovjedništvo i
tri skupine. Sastav postrojbe ažuriran je na smotri 13. veljače 2013. godine. Pripadnici nemaju odore, a niti
reflektirajuće prsluke.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar je 2013. godine proveo osposobljavanje za pripadnike
postrojbe civilne zaštite Općine Končanica.
Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se mobilizacija
mogla što brže i efikasnije izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje
mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike
nesreće.
Skloništa
Prostornim planom uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 5/06 i
3/12) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava
privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih
prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.
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Općina Končanica u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje skloništa
obveza je njihovih vlasnika.
Za područje Općine Končanica izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan
evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se
sukladno njihovim pisanim izvješćima:
Vatrogasna zajednica Općine Končanica
Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 20
operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva.
Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje požara.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa vatrogasnim vozilom TAM 2000.
U toku 2018. godine na području Vatrogasne zajednice Općine Končanica provedena je združena
vježba svih članica VZO Končanica. Izvršeni su dodatni liječnički pregledi. Isto tako Vatrogasna zajednica
odnosno Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvarski Brestovac bilo je domačin susreta vatrogasne mladeži
„Franjo Doležal“ na nivou vatrogasnih zajednica Daruvar, Dežanovac, Đulovac i Sirač.
U toku 2018. godine ukupno je bilo 8 vatrogasnih intervencija, od toga 1 požar otvorenog prostora,
1 požar motornog vozila, 1 požar dimovodnog kanala te 5 tehničkih intervencija po pozivu, a koje
intervencije je odradila Javna vatrogasna postrojba.
U narednom razdoblju potrebno je opremanje svih DVD-a sa nedostajućom opremom, kako bi mogli
što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima.
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara
Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna
postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih
vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. Prema novom prijedlogu Plana zaštite o požara, Javna
vatrogasna postrojba nositelj je vatrozaštite na području Općine Končanica.
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. Daruvar i poduzeće za upravljanje vodom Darkom vodoopskrba
i odvodnja d.o.o. Daruvar
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Končanica
je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno
vrši i distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti.
Raspoložive snage su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i
strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka
udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske
pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri
spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za
spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po
potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. Trenutačno broji 31 članova
od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 12 pripravnika i 12 suradnika.
Općina Končanica sufinancira rad ove službe.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za starije i
nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima u određenom
broju.
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Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija
solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika
OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost,
no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Češka beseda
Končanica i Češka beseda Daruvarski Brestovac. Općina Končanica prema potrebama i prema posebnim
zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga
za potrebe zaštite i spašavanja.
Češka beseda Končanica
Češka beseda Končanica ukupno broji 400 članova. U svom posjedništvu raspolaže sa Mjesnim
domom u Končanici, koji je opremljen sa kuhinjom i pratećim prostorom te samim domom, koji može
poslužiti za smještaj osoba u slučaju bilo kakvih ugroza.
Češka beseda Daruvarski Brestovac
Češka beseda Daruvarski Brestovac ukupno broji 300 članova. U svom vlasništvu raspolaže sa
Mjesnim domom u Daruvarskom Brestovcu, koji je opremljen sa kuhinjom i pratećim prostorom te samim
domom, koji može poslužiti za smještaj osoba u slučaju bilo kakvih ugroza.
PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Končanica su: Veterinarska
stanica Daruvar-Veterinarska ambulanta Končanica, Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac, Matina d.o.o.
Daruvarski Brestovac, OTTO Građevinski i prijevoznički obrt Končanica i Pekarski obrt Končanica, koji sa
svojom mehanizacijom mogu pristupiti rješavanju bilo kakvih ugroza na našem području te pružiti prvu
pomoć kod potrebe prehrane stanovništva.
ZAKLJUČAK:
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Končanica postojeći ljudski kadrovi,
oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na području
Općine Končanica.
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji
razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za
njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite
detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.
Članak 5.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2018. godinu:
red.
plan za 2018. god realizirano
broj.
2.091,26
1.
civilna zaštita
3.000,00
0,00
1.1.
osposobljavanje stožera
0,00
0,00
1.2.
smotra i osposobljavanje postrojbe
0,00
0,00
1.3.
smotra i osposobljavanje povjerenika
0,00
2091,26
1.4.
nabavka opreme
5.000,00
0,00
1.5.
izrada planskih dokumenata
0,00
0,00
1.6.
provedba vježbi sustava civilne zaštite
0,00
0,00
1.7.
aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih
0,00
snaga civilne zaštite
0,00
1.8.
održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite
0,00
2.091,26
ukupno
3.000,00
337.453,99
2.
vatrogastvo
368.000,00
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2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
ukupno
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne aktivnosti)
ukupno
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne aktivnosti)
ukupno
Sveukupno

150.000,00
218.000,00
0,00
368.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00

153.595,98
183.858,01
0,00
337.453,99
7.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00

7.000,00
107.000,00
1.000,00
60.000,00
0,00
46.000,00
0,00

7.000,00
102.758,69
0,00
57.425,00
0,00
45.333,69
0,00

107.000,00
485.000,00

102.758,69
449.303,94

Članak 6.
Ova analiza će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/19-01/07
URBROJ: 2111/02-01-19-2
Končanica,
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17-pročišćeni tekst), članaka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom
imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasik
Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na _____ sjednici
održanoj __.__. 2019. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE KONČANICA
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ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2026. GODINE
I.
Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od
2019. do 2026. (dalje u tekstu: Strategija) u skladu sa člancima 15. i 18. Zakona o upravljanju
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) donesena za razdoblje od sedam godina u
kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir
gospodarske i razvojne interese Općine Končanica i Republike Hrvatske. Strategija je izrađena i
prema preporukama provedene revizije za Općinu Končanica navedenim u Izvješću o obavljenoj
reviziji – upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave na području Bjelovarsko - bilogorske županije.
II.
Strategija se objavljuje u Službenom glasniku Općine Končanica a i na službenim
Internetskim stranicama Općine Končanica u skladu sa čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Končanica.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Končanica
Zdenko Popovački

________________________________
(potpis i pečat)

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/19-01/06
URBROJ: 2111/02-01-19-2
Končanica,
Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«,
broj 52/18) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13
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i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na sjednici ____ održanoj dana __.__.2019. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE KONČANICA ZA 2019. GODINU
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Končanica za 2019. godinu kojeg je Općina Končanica u obvezi donijeti u skladu s odredbama
Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te prema preporukama
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave na području Bjelovarsko - bilogorske županije.
II.
Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:
• kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Končanica,
• provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
• detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Končanica,
• godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine
Končanica.
Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga
pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).
III.
Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2019. godinu donosi
Općinsko vijeće Općine Končanica za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću
godinu.
IV.
Općina Končanica dužna je do 30. rujna 2020. godine dostaviti Općinskom vijeću na
usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Končanica za 2019. godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Končanica, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Končanica i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13,
85/15).
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Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Končanica
Zdenko Popovački

________________________________
(potpis i pečat)

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIJEDLOG ODLUKE
KLASA: 322-08/19-01/__
URBROJ: 2111/02-01-19-1
Končanica,
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja
(Narodne novine 102/17) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“ broj
1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici održanoj _________ 2019.godine,
donijelo je
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te
divljim životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Predmet odluke
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi
posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području Općine Končanica.
Pojmovi
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. Izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,
2. Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te
životinje,
3. Napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog
više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,
4. Opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu
ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku,
5. Posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička
osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit
životinje,
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6. Prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke
pri polasku i dolasku na krajnje odredište,
7. Radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za
pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova,
8. Sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene
i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,
9. Slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika,
10. Službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih
državnih tijela.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
(1) Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom,
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1) i zaštitu od vremenskih
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje,
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.,
4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu i propisa
propisanih na temelju istog Zakona,
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim
dvorišnim ili vrtnim vratima, a na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo
istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«,
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih
i ozlijeđenih životinja,
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj
vodi,
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.
(2) Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.
(3) Zabranjeno je:
1. životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima
protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja,
2. huškati životinje na druge životinje ili čovjeka ili ih obučavati na agresivnost, osim pri
školovanju službenih pasa i za potrebe sportske radne i lovne kinologije prema kinološkim standardima pod
vodstvom osposobljenih osoba,
3. pucanje u životinje bez obzira na vrstu oružja ili sprave za pucanje, osim za potrebe omamljivanja
ili usmrćivanja životinja u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1099/2009 i u svrhu zaštite sigurnosti ljudi i
životinja ,
4. držati i postupati s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice
djece te životinja,
5. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje,
6. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
7. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora,
8. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede,
9. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je
dužan osigurati svakodnevni nadzor,
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10. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke.
(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na
držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije
koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati
propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.
(6) Općina Končanica kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li
svi psi označeni mikročipom sukladno Pravilniku o označavanju pasa.
(7) Općina Končanica može propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja,
sukladno članku 62., stavak 5. Zakona o zaštiti životinja.
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i
prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o
vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi
način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.
(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.
(3) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o
kojima skrbe predstavniku stanara.
(4) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog
redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu.
(5) Predstavnik stanara dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine
Članak 5.
Pse se smije izvoditi na javne površine samo ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod
nadzorom posjednika, na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
Članak 6.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
Članak 7.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na
drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.
Članak 8.
Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog
razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez
prisutnosti i nadzora posjednika.
Članak 9.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor
za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 10.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom
odlukom.
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Članak 11.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za
pomoć osobama s invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima
Članak 12.
Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim psima.
Članak 13.
Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u
prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.
Članak 14.
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN
PAS«.
Članak 15.
Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom u funkciji i na povodcu, od
strane punoljetne osobe i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.
Članak 16.
(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika
potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.
(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik
te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
Članak 17.
(1)Vlasnici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim
nadzorom.
(2)Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka koji nemaju prijavljen uzgoj pri nadležnom tijelu moraju
prijaviti komunalnom redaru prije korištenja za razmnožavanje životinju, kućnog ljubimca kojeg će koristiti
za razmnožavanje i ishoditi suglasnost upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja za razmnožavanja pasa
i mačaka, te prijaviti izdavatelju suglasnosti broj rođenih mladunćadi najkasnije do trećeg dana od dana
rođenja.
(3)Vlasnici iz stavka 1. ovoga članka moraju zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca. Ako
vlasnici kućnih ljubimaca sami ne mogu zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova
zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
(4)Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca i njihova prodaja s tri i više ženki iste vrste životinja, osim
ukoliko uzgoj nije prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač ne posjeduje rješenje nadležnog tijela.
Članak 18.
Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako
neregistrirano razmnožavanje.
Članak 19.
S obzirom na procijenjenu situaciju Općina Končanica može propisati trajnu mjeru sterilizacije kao
obvezan način kontrole razmnožavanja.
Slobodnoživuće mačke
Članak 20.
(1) Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu:
hranilišta).
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(2) Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za
podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji raspisuje Općinski načelnik (u daljnjem tekstu:
Načelnik).
(3) Postavljanje hranilišta odobrava Načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.
(4) Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi Načelnik.
(5) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu
građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji
s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.
(6) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti Jedinstvenog upravnog odjela.
III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim životinjama
Članak 21.
(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili
ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za
vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.
(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini
životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 22.
(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje
obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
(2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja
posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.
(3) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se
životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.
(4) Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira jedinica lokalne samouprave.
(5) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu
koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 23.
S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat
će se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti
prirode, veterinarstvu i lovstvu.
V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Poticanje zaštite životinja
Članak 24.
Općina Končanica će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti
mještana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.
Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 25.
(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć,
a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i
bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Općina.
(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.
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Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 26.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez
suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 27.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu
moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.
VI. NADZOR
Ovlasti komunalnog redara
Članak 28.
(1) Nadzor primjene ove Odluke provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je
ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja
opravdano očekuje pružanje otpora.
(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema
prijavi fizičkih ili pravnih osoba.
(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih
nadzoru
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
3.uzimati izjave stranaka i drugih osoba,
4.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,
5.prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
6.očitati mikročip,
7.podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
8.donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu sovom Odlukom pod prijetnjom
pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
10.upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,
11.narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja,
12.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora..
(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju
komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar
može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te
kasnije dostaviti pismeno rješenje.
(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1.u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može
zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim
uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom ili je životinja opasna za okolinu,
2.posjednik nije označio mikročipom psa u roku− predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno
redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog
ljubimca),
3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju,
ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija
veterinarske inspekcije,
4.posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti
sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6
mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje nadležnog tijela kojim je odobreno držanje životinja i
potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima,
5.posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom opasnim psima, a drži opasnog psa,
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6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću
njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.
7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva.
8.posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.
(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja
upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.
(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu
o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim
zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim
mjerama.
Žalba protiv rješenja komunalnog redara
Članak 29.
(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.
(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne
samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE - NOVČANE KAZNE
Članak 30.
(1) Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom a za predviđene prekršaje prihod su Općine i
koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i
sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i
usmeno upozorenje.
(3) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 do
1.000,00 kuna kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (čl.3.st.1.toč.1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.)
4.nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima i nije na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas vidno
istaknuo upozorenje „OPASAN PAS“ (čl.3.st.1.toč.6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj
pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
(čl.3.st.3.toč.6.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora(čl.3.st.3.toč.7.)
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije
izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5
metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili
ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa. (čl.3.st.3.toč.8.)
11. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u
slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu
ne osigura svakodnevni nadzor(čl.3.st.3.toč.9.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke.
(čl.3.st.3.toč.10.)
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13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u
odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.st.4.)
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši
dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina(čl.4.st.1.)
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja
nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.st.2.)
16. psa izvodi na javne površine gdje to ovom odlukom nije dopušeno te ukoliko pas nije označen
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (čl.5.)
17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima,
neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji
opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole
korisnika prostora.( čl.8.)
18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i
nadzora (čl.9.)
19. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.10.)
20. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u
kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.14.)
21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN
PAS« (čl.15.)
22. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodcu. (čl.16.)
23. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano
razmnožavanje. (čl.19.)
24. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi komunalnog redara, koju je
propisala JLS (čl.20.)
25. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u skladu s pravilnikom što ga donosi Načelnik
(čl.21.st.5.)
26. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica
lokalne samouprave po ispunjenju uvjeta propisnih aktom općine (čl.26.)
27. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima
koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama (čl. 27.)
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste
Članak 31.
(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog
2.), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu
nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.
(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji
ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi,
radi evidentiranja Jedinstvenom upravnom odjelu, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.
Članak 32.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, u cijelosti prestaje važiti i primjenjivati se Odluka o uvjetima
i načinu držanja pasa i mačaka i postupanju s neupisanim psima, te izgubljenim i napuštenim životinjama (“
Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 5/09).
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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PRILOG 1.
Minimalna površina ograđenih prostora za pse
MASA PASA(kg)

MINIMALNA
POVRŠINA(m2)

MINIMALNA
VISINA(natkriveni,
m)

MINIMALNA
ŠIRINA (m)

do 24kg
25-28kg
29-32kg
od 32 kg i više

6,0
7,0
8,0
8,5

1,8
1,8
1,8
1,8

2,0
2,0
2,0
2,0

Minimalna površina ograđenih prostora(m2) u kojem boravi veći broj pasa
Broj pasa u prostoru

Min.površina-psi težine
do 16kg

Min.površina-psi težine
od 17 do 28 kg

Min. površina-psi teži
od 28kg

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7,5
10,0
12,0
14,0
16,0
17,5
19,5
21,0
23,0

10
13
15
18
20
22
24
26
28

13
17
20
24
27
29
32
35
37

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od
propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.
Veličina pseće kućice(širinaxdubinaxvisina) u cm
Veličina psa-visina pleća u cm

Veličina kućice

do 55
od 56 do 65
od 65cm i više

100x60x55
150x100x70
170-180x120x85

PRILOG 2. - POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA
1.SISAVCI (Mammalia)
1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)
- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)
1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)
- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)
1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)
- veliki crveni klokan (Macropus rufus)
- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)
24

- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus) - Macropus robustus
1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)
- porodica: ljenivci (Bradypodidae)
- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)
1. 5. MAJMUNI (Primates)
- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)
- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)
- rod: kapucini (Cebidae
- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)
- porodica: giboni (Hylobatidae)
- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)
1. 6. ZVIJERI (Carnivora)
- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa
- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku
- gepard (Acinonyx jubatus)
- pustinjski ris (Caracal caracal)
- serval (Leptailurus serval)
- rod: risevi (Lynx) - zlatna mačka (Profelis aurata)
- puma (Puma concolor)
- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)
- rod: Panthera
- snježni leopard (Uncia uncia)
- porodica: hijene (Hyaenidae)
- porodica: kune (Mustelidae)
- medojed (Mellivora capensis)
- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)
- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)
- porodica: rakuni (Procyonidae)
- porodica: medvjedi (Ursidae)
1. 7. SLONOVI (Proboscidea) - sve vrste
1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)
- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca
1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)
- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje
- porodica: pekariji (Tayassuidae)
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
- porodica: deve (Camelidae)
- porodica: žirafe (Giraffidae)
- porodica: jeleni (Cervidae)
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)
2. PTICE (Aves)
2. 1. Struthioniformes
- noj (Struthio camelus)
- emu (Dromaius novaehollandiae)
- rod: nandui (Rhea)
- rod: kazuari (Casuarius)
2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)
- divovska čaplja (Ardea goliath) –
rod: Ephippiorhynchus –
rod: marabui (Leptoptilos)
2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes) - sve vrste
2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)
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- porodica: Cathartidae
- porodica: kostoberine (Pandionidae)
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje
2. 5. SOVE (Strigiformes)
- rod: ušare (Bubo)
- rod: Ketupa
- snježna sova (Nyctea scandiaca)
- rod: Scotopelia
- rod: Strix
- rod: Ninox
2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)
- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)
3. GMAZOVI (Reptilia)
3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia) - sve vrste
3. 2. KROKODILI (Crocodylia) - sve vrste
3.3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)
- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)
- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)
3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)
- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)
- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m
- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste
- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)
- porodica: ljutice (Viperidae)
- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)
- porodica: jamičarke (Crotalidae)
- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)
- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)
- porodica: varani (Varanidae)
- samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm
4. VODOZEMCI (Amphibia)
4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)
- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)
4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)
- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)
- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)
- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)
5. BESKRALJEŠNJACI - MEKUŠCI (Mollusca)
- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)
- KUKCI (Insecta)
- sve vrste mrava i termita
- STONOGE (Chilopoda)
- porodica: Scolopendridae
- PAUČNJACI (Arachnida)
- sve otrovne vrste
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIJEDLOG ODLUKE
KLASA: 363-01/19-01/__
URBROJ: 2111/02-01-19-1
Končanica,
Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni
glasnik Općine Končanica“, broj 01/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na __. Sjednici, održanoj
____________ 2019. godine donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne
djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području
Općine Končanica, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti
obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području Općine Končanica.
Članak 2.
Na području Općine Končanica obavljaju se komunalne djelatnosti, kojima se osigurava održavanje
i/ili građenje komunalne infrastrukture, kako slijedi:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete.
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje
komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.
Članak 3.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju
tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom
održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje),
kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata
i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno
održavanje cesta.
27

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se
održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.
Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i
održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina
javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji
i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih
usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju
oborinskih i drugih otpadnih voda.
Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje
biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog
bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja
i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i
čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i
ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim
javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i
postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu
površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne
rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
Članak 4.
Na području Općine Končanica obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:
1. usluge ukopa pokojnika,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s
posebnim propisima.
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za
loženje u građevinama.
Članak 5.
Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 4. ove Odluke, obzirom da se iste smatraju od iznimnog
značenja za Općinu Končanica i njezino stanovništvo, kao komunalne djelatnosti određuju se i:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;
Pod veterinarsko-higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka
bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.
3. održavanje društvenih domova;
Pod održavanjem društvenih domova podrazumijeva se održavanje krovova, održavanje stolarije
(prozora i vrata), vodovodnih i električnih instalacija, klima uređaja, ličenje i bojanje zidova,
održavanje podova (parketa, pločica i dr.).
Članak 6.
Komunalne djelatnosti na području Općine Končanica mogu obavljati:
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1. trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine Končanica,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti.
II. POVJERAVANJE OBAVLJANJA
DRUŠTVU U SU/VLASNIŠTVU

KOMUNALNIH

DJELATNOSTI

TRGOVAČKOM

Članak 7.
Trgovačkom društvu Komunalac Končanica d.o.o. iz Končanice, Končanica 260, koje je u
vlasništvu Općine Končanica, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje društvenih domova.
Trgovačko društvo Komunalac Končanica d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti iz prethodnog
stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne
djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima.
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka povjerava se Trgovačkom društvu
Komunalac Končanica d.o.o. na neodređeno vrijeme dok je trgovačko društvo registrirano za obavljanje
povjerenih komunalnih djelatnosti.
Protiv upravnih akata društva iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Končanica.
Članak 8.
Trgovačkom društvu Komunalac Končanica d.o.o., koje je u vlasništvu Općine Končanica, može se
povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti navedene u članku 4. stavku 1. točki 1. ove Odluke.
Trgovačko društvo Komunalac Končanica d.o.o. će obavljati djelatnost iz članka 4. stavka 1. točke
1. ove Odluke u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim
propisima i odlukama Općinskog vijeća.
Trgovačko društvo Komunalac Končanica d.o.o. će donijeti opće uvjete isporuke komunalne usluge,
i može sklopiti s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.
Članak 9.
Opći uvjeti iz stavka 3. članka 8. ove Odluke, donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i
istima se utvrđuju:
1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.
Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u ''Službenom glasniku Općine Končanica'', na
web stranici Općine Končanica www.koncanica.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkog
društva Komunalac Končanica d.o.o.
Ugovor iz stavka 3. članka 8. ove Odluke, sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne
usluge.
Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i
ugovora o isporuci komunalne usluge.
Trgovačko društvo Komunalac Končanica d.o.o. dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti
kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo sukladno
zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo.
III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O
OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI
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Članak 10.
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Končanica sljedeće komunalne djelatnosti:
1. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi,
3. održavanje javne rasvjete,
4. obavljanje dimnjačarskih poslova
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se zaključiti najduže na
vrijeme do 4 (četiri) godine.
Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa
održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica.
Članak 11.
Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
iz članka 10. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o
javnoj nabavi.
Planiranje, priprema, provedba te odabir osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti iz članka 10. ove Odluke procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za koje nije
obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, provoditi će se sukladno
Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Procijenjena vrijednost kod višegodišnjih ugovora temelji se na cjelokupnom razdoblju trajanju
ugovora.
Članak 12.
Nakon provedenog postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja, Ugovor o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti u ime Općine Končanica sklapa Općinski načelnik.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg komunalnih usluga,
4. način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Članak 13.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja komunalne djelatnosti ili cijene u tijeku roka
na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti dodatak (aneks) ugovora, koji će zaključiti Općinski
načelnik u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine
Končanica.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju na snazi do
isteka roka na koji su zaključeni.
Članak 15.
Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu Komunalac
Končanica d.o.o., a koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Končanica, u slučaju da ih trgovačko
društvo nije u mogućnosti obaviti, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju članka
11. ove Odluke.
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu
njihovog obavljanja na području Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/17), dok
akti sklopljeni u skladu sa istom ostaju na snazi do njihova isteka ili drugačijeg uređenja.
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Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“,
a objavit će se i na internet stranicama Općine Končanica www.koncanica.hr.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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