
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/19-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-19-7 
Končanica, 03. prosinac 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 
 

19. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 10. prosinac (utorak) 2019. godine u prostoru Općinske vijećnice, s početkom u 
18:00 sati. 

Za sjednicu predlažem slijedeći 
d  n  e  v  n  i      r  e  d 

 

1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu te projekcija za 
2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 
2020. do 2022. godine, 

3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini, 

4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2020. godini, 

5. Razmatranje te usvajanje Prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020. godinu, 

6. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2020. godinu, 

7. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem za 2020. godinu, 

8. Razmatranje te usvajanje Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države na području Općine Končanica, 

9. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2020. godinu sa procjenom 2021.-
2022. godine, 

10. Razmatranje po prijedlogu određivanja paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i 
smještaja u turizmu za Općinu Končanica, 

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

Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost 

molimo javiti na tel. 325-021. 
Nakon sjednice Općinskog vijeća pozivamo Vas na božićni i novogodišnji domjenak, koji će se 

održati u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica s planiranim početkom u 19:00 sati. 
S poštovanjem,    
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
          Zdenko Popovački 

 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-19-6 
Končanica, 28. studeni 2019. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 18. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 28. studenoga 
2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Končanica, s početkom u 18:00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - 
potpredsjednici, Ivana Čović, Finek Franjo od 3 točke dnevnog reda, Herout Mladen, Koči Milouš, 
Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Alen Herout i Danijel Matina - 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, Gordana Tomašek – ravnateljica 
Češkog dječjeg vrtića Končanica i novinar NIU Jednota Daruvar. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 18. 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 9 vijećnika (od 3. točke d.r. 10 vijećnika) te se mogu 
donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje zapisnik sa 17. 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 
 

11. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg Plana i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj 
godini 2019/2020., 

12. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Končanica za 2019. godinu, 

13. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini, 

14. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini, 

15. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi 
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica, 

16. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Končanica za 2020. godinu, 

17. Razmatranje te usvajanje Plana djelovanja Općine Končanica u području prirodnih 
nepogoda za 2020. godinu, 

18. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za 
akademsku godinu 2019/2020. godinu, 

19. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Ivana Berečki iz Šuplje Lipe, 
20. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Jane Bartoš iz Končanice, 
21. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

u 2020. godini, 
22. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine do 

danas, 
- Aktualni sat  
Predsjednik je prijedlog dnevnog reda bez dopuna dao na glasovanje i on je jednoglasno 

usvojen. 
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1. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica u 

pedagoškoj godini 2019/2020. 
Ovu točku pojasnila je ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica Gordana 

Tomašek. Godišnji plan i program rada ČDV Končanica u pedagoškoj godini 2019/2020. dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Ravnateljica je kazala kako Vrtić radi u 1 mješovitoj skupini sa 9-
satnim radnim vremenom sa 2 odgojiteljice i 1 pomoćnim osobljem. Vizija vrtića je da djeca budu 
sretna i zadovoljna u vrtiću. 

Vijećnik Milouš Koči imao je upita zašto se ne upisuju djeca mlađa od 3 godine i slaže 
se sa sadašnjim stanjem. 

Ravnateljica je još jednom naglasila kako Vrtić ima suglasnost na program rada Vrtića 
od 3 godine do polaska u školu i toga se mora držati. 

Općinski načelnik je kazao kako Općina sufinancira jaslički program. Sada 
sufinanciramo 1 dijete u jasličkoj skupini u Daruvaru. Kada navrši dobnu granicu od 3 godine 
inzistira se pohađanje vrtića u Končanici. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana 
i programa rada ČDV Končanica u pedagoškoj godini 2019./2020. dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći  

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica u 
pedagoškoj godini 2019./2020. 

 
2. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Končanica za 2019. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog II. 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Dosadašnji 
plan Proračuna iznosio je 9.670.000,00 kuna a novi plan se predlaže u iznosu od 9.028.700,00 kuna 
odnosno smanjenje za 641.300,00 kuna.  

Općinski načelnik je kazao kako dolazi do smanjenja određenih stavki u proračunu. 
Radi se o smanjenju kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva Regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije, te na rashodovnoj strani a radi uravnoteženja Proračuna 
(investicije, nerazvrstane ceste, tekuće pomoći i dr.). 

Vijećnica Ivana Čović kazala je kako je navedeno razmotrila Komisija za financije i 
proračun te predlaže da se navedeni prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica prihvati. 

Vijećnik Milouš Koči upitao je za troškove izbora, na što je dobio odgovor kako se 
navedeno odnosi na manjinske izbore odnosno izbore za Vijeća nacionalnih manjina, što smo morali 
financirati. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog II. izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te su donesene  

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu 
 

3. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2019. 
godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2019. godinu 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju planiranih investicija sa prihvaćenim 
II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Končanica.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog II. izmjena i dopuna 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene  

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture 
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na području Općine Končanica u 2019. godini 
 

4. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2019. godini dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se isto tako sa usklađenjem Programa održavanja komunalne 
infrastrukture sa donesenim II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog I. izmjena i dopuna 
Programa održavanja 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 održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica u 2019. godini 

 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi 

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio pročelnik. Prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama 

Odluke o pristupanju izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica dobili 
su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prošle godine pokrenut je postupak II. izmjena i dopuna PPUO 
Končanica. Potrebno je provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Morali smo uskladiti navedenu 
prvobitno donesenu Odluku sa izmjenama zakona o prostornom uređenju i zaštiti okoliša, kako bismo 
mogli dobiti suglasnost na II. izmjene i dopuna PPUO Končanica.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o pristupanju izradi II. izmjena i dopuna PPUO Končanica dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Končanica 

 
6. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Končanica za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja 

imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2020. godinu dobili su vijećnici prije same sjednice. 
Ovaj Godišnji plan donosi se sukladno Strategiji upravljanja imovinom Općine Končanica za 
razdoblje od 2019. do 2026. godine. Sami plan se sastoji od svih radnji vezano za upravljanje 
imovinom u toku 2020. godine. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je za određene nerazvrstane ceste, na što je dobio odgovor 
kako se radi o navedenoj imovini koju je potrebno imovinsko-pravno riješiti, što ulazi u godišnji plan. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana 
upravljanja imovinom Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Končanica 
za 2020. godinu 

 
7. Razmatranje te usvajanje Plana djelovanja Općine Končanica u području prirodnih 

nepogoda za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana djelovanja Općine 

Končanica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Radi se o zakonskoj obvezi donošenja navedenog Godišnjeg plana. Odnosi se najviše na slučaj 
djelovanja civilne zaštite i ostalih snaga i njihovim postupcima u slučaju određenih prirodnih 
nepogoda, koje su kao takve i navedene u samom Planu a propisane su Zakonom o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica od prirodnih nepogoda. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana djelovanja 
Općine Končanica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

Plan djelovanja Općine Končanica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 
 

8. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija za 
akademsku godinu 2019./2020. 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zapisnik sa otvaranja i bodavanja kao i bodovnu listu 

prispjelih ponuda dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Za vrijeme raspisanog natječaja pristiglo 
je ukupno 5 prijava. Sve zamolbe su bile pravovaljane. Prema bodovnoj listi najviše bodova dobile su 
prijave Mihajlović Sandra i Živković Danijela. Kako su i ostale prijave prijavitelja Tomašek Ive, 
Kučera Renate i Holinka Vanesse bile pravovaljane, povjerenstvo predlaže da se stipendija dodijeli 
svim kandidatima. 

Općinski načelnik je kazao kako podržava prijedlog povjerenstva. Sada sufinanciramo 6 
stipendija. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog da se prihvate sve 
zamolbe za stipendiranje odnosno njih 5 dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 
 

9. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Ivana Berečki iz Šuplje Lipe 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zamolbu studenta Ivana Berečki dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Student je zamolio da se odobri mirovanje stipendije budući nije upisao 
akademsku godinu 2019/2020. godinu zbog nedostatka bodova. Kraće pojašnjenje dao je i Franjo 
Berečki – zamjenik načelnika Općine Končanica iz reda pripadnika hrvatskog naroda, inače otac 
podnositelja zamolbe. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog da se odobri 
mirovanje stipendije za stipendista Ivana Berečki na godinu dana dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o mirovanju stipendije za studenta Ivana Berečki iz Šuplje Lipe 
 

10. Razmatranje te odlučivanje po zamolbi Jane Bartoš iz Končanice 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zamolbu Jane Bartoš dobili su svi vijećnici zajedno sa 

sazivom. Radi se o studentu koji je završio studij i dobila je mogućnost odrade stažiranja van područja 
Općine Končanica (u Daruvaru), kako ne bi morala vraćati stipendiju. Predlaže se da se prihvati 
zamolba. 

Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik, koji je kazao kako smo uvijek prihvaćali 
ovakve zamolbe. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog da se prihvati 
zamolba i da se ista oslobodi povrata stipendije dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena  

Odluka o oslobađanju povrata stipendije za Janu Bartoš iz Končanice 
 

11. Razmatranje te donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u 2020. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Odluke o financiranju političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Predlaže da 
iznos za isplatu političkim strankama i nezavisnim vijećnicima ostane isti kao i za 2019. godinu.  

Kako po ovoj toki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o financiranju 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini 
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12. Razmatranje po izvješću o stipendiranju studenata Općine Končanica od 2014. godine 
do danas 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Izvješće o stipendiranju studenata Općine 

Končanica od 2014. godine do danas dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Za cijelo razdoblje od 
2014. godine do kraja 2018. godine ukupno je prošlo 13 studenata od čega 4 su završili studij, 2 su 
odustala od stipendija a 7 ih se i splaćuje, s tim da od tih 7 danas je za 1 stipendista nastalo mirovanje 
odnosno isplaćuje se sada 6 stipendija bez ovih 5, koje smo danas odobrili odlukom. 

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

Zaključak o usvajanju izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine 
Končanica 

 
- Aktualni sat  

Općinski načelnik upoznao je nazočne sa investicijama koje se provode i u kojoj su 
fazi. Tako je sklopljen Ugovor sa ŽUC-om za modernizaciju ceste Imsovac-Kreštelovac, što bi se 
trebalo riješiti do kraja godine ukoliko to vremenske prilike dozvole. Ako ne tada će se ove godine 
samo nasuti posteljica a asfalt bi trebao ići početkom iduće godine, kada počne raditi asfaltna baza. 
Odobrena su nam sredstva za modernizaciju okoliša u Imsovcu te centralnog grijanja u Stražancu. 
Krenulo se sa radovima i bit će problem asfaltiranja u Imsovcu. Zgrada za udruge je u radovima i do 
kraja godine bi trebala biti gotova. Dogradnja sanitarnog čvora i obnova mrtvačnice Končanica je 
gotova. Uređenje društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu II faza je pri kraju. Na godinu ide III 
faza. Plan za Otkope za centralno grijanje i uređenje gornjeg dijela prebacujemo u iduću godinu. Na 
godinu nam slijedi izgradnja nadstrešnica i garaža za vatrogasna i druga vozila, III faza Daruvarski 
Brestovac te Otkopi, koje ćemo kandidirati prema otvorenim natječajima i pozivima. Sve tekuće 
obveze su izmirene, tako da Općina nema dugovanja. 

Vijećnik Ivo Matošević upitao je da li postoji mogućnost za ukrašavanje i ostalih 
centara naselja i da li se zna vezano za prekrivanje kapelice u Daruvarskom Brestovcu. 

Općinski načelnik je kazao kako ove godine ne, ali postoji mogućnost za nagodinu. Što 
se odnosi na prekrivanje, radovi su već počeli i očekuju se sredstva iz Ministarstva (podnositelj je bila 
Župa), nešto od vjernika, nešto od nas te iz drugih izvora. Isto tako kazao je kako se za 10. 12. 
predviđa nova sjednica Općinskog vijeća na kojoj će biti prijedlog Proračuna za 2020. godinu sa svim 
ostalim programima sa prigodnim domjenkom. 
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio 
se svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 18. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Končanica u 19:00 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            
_____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 18. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 
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PRIJEDLOG ODLUKE 

KLASA:  400-08/19-01/__                                                                                                 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, __. prosinac 2019.                                                                                                  
 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 31. Statuta Općine Končanica («Službeni glasnik Općine Končanica», broj 1/13 i 1/18), po 
prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici, održanoj 
__. prosinca 2019. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 

 
Članak 1. 

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

 
Članak 2. 

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

 
Članak 3. 

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

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

iznad planiranih. 
 

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

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

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

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

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

 
Članak 8. 

 Općina Končanica može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem 
vrijednosnih papira samo radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Proračunom, uz 
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske a na prijedlog ministra financija. 
 Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu Proračuna, odluke predstavničkog 
tijela i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 
 Ukupna godišnja obveza po zaduženju Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih 
prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena 
su i dana jamstva, kao i neplaćene dospjele obveze iz prethodnih godina. 
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Tekuća otplata glavnice u iznosu od 200.000,00 kuna i kamate u iznosu od 20.000,00 kuna u 
2020. godini radi adaptacije i izgradnje komunalne infrastrukture (sanacija mjesnih domova, 
rekonstrukcija javne rasvjete uvođenjem EKO rasvjete i izgradnja mrtvačnice u Šupljoj Lipi), iskazuje 
se u Računu financiranja Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu, a u izvršenju Proračuna ima 
prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima. 
 

Članak 9. 
Sredstva se tijekom godine prenose svim korisnicima proračunskih sredstava u okviru 

ostvarenih prihoda i primitaka.  
Financijski plan proračunskog korisnika sastavni je dio Proračuna Općine Končanica. 

Sredstvima, ostvarenim vlastitim radom i namjenskim sredstvima proračunski korisnik raspolaže 
samostalno i ista sredstva se izuzimaju od uplate u proračun.  

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

 
Članak 10. 

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

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

obvezan polugodišnje izvjestiti predstavničko tijelo o trošenju sredstava proračunske pričuve. 
 

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

polugodište do 05. kolovoza tekuće proračunske godine.  
 

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

donošenje najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.  
 

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

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

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

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

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

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

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

proračunskih korisnika. Osoba ovlaštena za proračunski nadzor dužna je čuvati državnu, vojnu, 
profesionalnu i poslovnu tajnu.  
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Članak 18. 

Za cjelovito izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on 
ovlasti u granicama tog ovlaštenja.  
 

Članak 19. 
Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.  
 
                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
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 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG PLANA 
KLASA: 404-01/19-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, ____________ 2019. 
 
 Na temelju odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 
87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici, 
održanoj ___ prosinca 2019. godine, donijelo je 
 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KONČANICA 
ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE 

 
Članak 1. 

 Plan razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 2020. do 2022. godine 
utvrđuje ciljeve i prioritete u narednom razdoblju, kao i izvore financiranja navedenih 
razvojnih programa kroz trogodišnje razdoblje, a obuhvaća adaptaciju i izgradnju komunalne 
infrastrukture na području što podrazumijeva sanaciju mjesnih domova (nastavak radova), 
rekonstrukciju javne rasvjete uvođenjem EKO rasvjete, modernizaciju nerazvrstanih cesta 
(dionice Končanica-Končanički Vinogradi, Končanica-Boriš, Daruvarski Brestovac-
Brestovačka Brda), uređenje društvenih zgrada u Otkopima i Daruvarskom Brestovcu, 
izgradnja vatrogasnog spremišta (garaža), briga o predškolskom odgoju i obrazovanju, zaštiti 
okoliša, sukladno tabeli kako slijedi:  
 
 

          
Stanje 

investicijskog 
ciklusa 

(događaj) 

Datum   Šifra Naziv 

Potvrda DIP 
  

Proračunski korisnik:     

  

Potvrda 

LD/DPU 
  

Općina/grad/županija 
199 

Općina Končanica 
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Lokacijska 

dozvola: 
  

Regionalni razvojni 

program : 
  

  

Potvrda IP   
Državni razvojni 

program : 
  

  

Građevinska 

dozvola 
  Program A01 

Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području 
Općine 

Početak 

radova: 
  Projekt/investicija:   

  

Izmjena IP   Investitor: 2261081 
Općina Končanica 

Uporabna 

dozvola 
  

Predaja na  

uporabu 
  

Konačni 

obračun 
  

Prijenos u 

dugotr. 

nefinan. 

imovinu 

  

Proj.uključuj

e gradnju 

(DA/NE): 

DA  

Namjena i cilj: izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture, nabava komunalne 
opreme 

          

Ukupno Izvršeno 
Osigurano u 
proračunu 

Planirano financiranje investicije RASHODI I 
IZDACI ZA 

INVESTICIJE 2 do 7 do 2019. ili rebalansu za 2019. 2020. 2021. 2022. godine n+2 

    Račun 
Naziv računa 

računskog 
plana 

1 2 3 4 5 6 

     

Društveni 

dom 

Daruvarski 

Brestovac II 

faza 503.127  

0 

503.127  

0 0 0 

  

Društveni 

dom 

Daruvarski 

Brestovac III 

faza 400.000  0  0  300.000  100.000  0    

  

Društveni 

dom 

Daruvarski 

Brestovac - IV 

faza 500.000  0  0  0  350.000  150.000    

  

Uređenje 

društvenog 

doma u 

Otkopima  300.000  0  0  50.000  250.000  0    

  

Nabava 

komunalne 

opreme 350.000  0  0  250.000  100.000  0    

  

Izgradnja 

nadstrešnice i 

garaže za 

vatrogasna 

vozila 250.000  0  0  250.000  0  0    

  

Izgradnja 

lokalne ceste 

Imsovac-

Kreštelovac 405.000  0  0  205.000  200.000  0    

  

Modernizacij

a javne 

rasvjete - led 

rasvjeta 195.000  0  165.000  20.000  10.000  0    

  
Centar za 

udruge 336.399  0  336.399  0  0  0    

   

  

Izgradnja 

nadstrešnice i 

253.058  0  253.058  0  0  0    
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centralno 

gr.Imsovac 

  

Uređenje 

društvenih 

domova i 

okoliša u 

Imsovcu, 

Stražancu i 

Otkopima 287.500  0  287.500  0  0  0    

  

Mrtvačnica 

Končanica-

dogradnja i 

rekonstrukcij

a 309.900  0  309.900  0  0  0    

  

Nabava 

spremnika za 

odvojeni 

kom.otpad 21.969  0  1.969  10.000  10.000  0    

Ukupn
o 

rashodi 
i izdaci 3.608.826  0  1.353.826  1.085.000  1.020.000  150.000  0  

      
           

Ukupno Izvršeno 
Osigurano u 
proračunu 

Planirano financiranje investicije IZVORI 
FINANCIRANJA 

2 do 7 do 2019. ili rebalansu za 2019. 2020. 2021. 2022. godine n+2. 

    Račun 
Naziv računa 

računskog 
plana 

1 2 3 4 5 6 

61111 

Porez i prirez 

na doh.od 

nes.rada 597.969    282.969  195.000  120.000  0  

  
  0              

  
  0              

1. 

O
pć

i p
ri

ho
di

 i 
pr

im
ic

i 

  
  0              

Ukupno 1. 
597.969    282.969  195.000  120.000  0  0  

  
 0         

  
  0              

  
  0              

  
  0              

2. 

V
la

st
it

i p
ri

ho
di

 

  
  0              

Ukupno 2. 
10.000              

  

Komunalna 

naknada - 

pravne i 

fiz.os. 110.000    110.000    0  0  

  
Komunalni 

doprinos 25.000    25.000          

  
  0              

3. 

P
ri

ho
di

 z
a 

po
se

bn
e 

na
m

je
ne

 

  
  0              

Ukupno 3. 
125.000    125.000  0  0  0  0  
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MRRFEU 

1.330.00

0    580.000  300.000  300.000  150.000    

  
FZOIEU 0    0  0  0  0    

  

Središnji 

državni ured 

za obvnovu i 

st.zbrinj. 568.857    168.857  200.000  200.000  0    

  
LAG 

Bilogora-

Papuk 390.000    0  190.000  200.000  0    

4. 
P

om
oć

i 

  
Ministarstvo 

graditeljstva 587.000    187.000  200.000  200.000  0    

Ukupno 4. 
2.875.857    935.857  890.000  900.000  150.000  0  

    
0  

          

    
0  

          5. 

D
on

ac
ij

e 

  
  0              

Ukupno 5. 
0              

  
  0              

  
  0              

6. 

P
ri

ho
di

 o
d 

ne
fi

na
nc

ij
sk

e 
im

ov
in

e 
i 

na
do

kn
ad

e 
št

et
a 

s 
os

no
va

 o
si

gu
ra

nj
a 

  
  0              

Ukupno 6. 
0    0  0  0  0  0  

  
  0              

  
  0              

7. 

N
am

je
ns

ki
 

pr
im

ic
i o

d 
za

du
ži

va
nj

a 

  
  0              

Ukupno 7. 
0    0  0  0  0  0  

IZVORI 
SVEUKUPNO: 3.608.826    1.343.826  1.085.000  1.020.000  150.000  0  

 
 

Članak 2. 
 Plan razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje 2020. do 2022. godine 
sastavni je dio Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 
godinu i stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 

             Zdenko 
Popovački 

 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 363-01/19-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, ___ prosinac 2019. 
 
Na temelju članka 67. I 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 i 
110/18) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 
1/18), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici, 
održanoj __. prosinca 2019. godine, donosi  
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2020. GODINI 

 
 
I. UVODNI DIO 
 
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica 
za 2020. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture:  
 
- nerazvrstane ceste  
- nogostupi 
- javna rasvjeta 
- vodovod 
- groblje 
- javne zelene površine 
- javna komunalna infrastruktura 
 
Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s 
naznakom izvora financiranja po djelatnostima.  
Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, 
provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture 
s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.  
Troškovi se iskazuju u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se 
iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.  
 
II.  PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

 

1. Nerazvrstane ceste 

Redni 

broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 

vrijednost 

 1. Modernizacija lokalne ceste Imsovac – Kreštelovac 205.000,00 

Ukupno  205.000,00 
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Opis poslova – izvođenje radova modernizacije lokalne ceste LC 37144 Kreštelovac-Imsovac sukladno 
sklopljenom Ugovoru o zajedničkom sufinanciranju izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih 
cesta u 2019. godini sklopljenog između Cesta d.o.o., ŽUC-a, Općine Končanice i Općine Dežanovac, 
Općina Končanica i Općina Dežanovac će kao suinvestitori preuzeti obvezu plaćanja polovice iznosa 
radova. Općina Končanica će financirati 31% bruto iznosa, za 995 metara ceste. Ukupna vrijednost 
obveze Općine Končanica iznosi 405.000,00 kuna.  
Rok završetka radova: proljeće 2020.g. 
Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 205.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine 
Končanica s pozicije Porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja. 

 

 

2. Javna rasvjeta 
 

Redni 

broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 

vrijednost 

 1. Postavljanje Led rasvjete u naselju Brestovačka Brda 20.000,00 

Ukupno  20.000,00 

 
Opis poslova – zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim LED svjetiljkama u naselju 
Brestovačka Brda. 
Rok završetka radova: prosinac 2020.godine 

 
Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 20.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Končanica 
s pozicije Porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja. 

 
 

3. Javne zelene površine i javna komunalna infrastruktura 
Redni 
broj 

Komunalna infrastruktura Planirana 
vrijednost 

 1. Društveni dom Daruvarski Brestovac – III faza 300.000,00 
2. Uređenje društvenog doma u Otkopima 50.000,00 
3. Nabava komunalne opreme 250.000,00 
4. Izgradnja nadstrešnice i garaža za vatrogasno vozilo 250.000,00 
5. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 10.000,00 
Ukupno  860.000,00 
 
Opis poslova – nastavak uređenja Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu (završni radovi i 
rasvjeta), centralno grijanje u domu u Otkopima (bez kata), nabava komunalnog stroja (traktor i 
priključci), izgradnja nadstrešnice i garaža za vatrogasno vozilo i nabava preostalih spremnika za 
odvojeno prikupljanje otpada. 
Rok završetka radova: prosinac 2020. godine. 
 
Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 1.085.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine 
Končanica s pozicije porez i prirez na dohodak-sredstva fiskalnog izravnanja i sredstava Kapitalne 
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pomoći iz državnog proračuna i Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 
sredstava. 
 
 
UKUPNO PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI:                                          1.085.000,00        
 
Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora:     
                                                                                                   
1. Proračun Općine – pomoći od subjekata unutar općeg proračuna 890.000,00 
2. Proračun Općine Končanica – porez i prirez na dohodak 195.000,00 
Ukupno:  1.085.000,00 
                                                                             

  
ZAVRŠNI DIO  
  
Ukupno planirani iznos za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture i za 2020. godinu 
iznosi 1.085.000,00 kn.  
  
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Končanica do kraja ožujka 2021. godine 
Izvješće o izvršenju ovog Programa.  
 
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Končanica“, a primjenjuje se od 1. siječnja 
2020. godine.  
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                  Zdenko Popovački 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 363-01/19-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, __. prosinac 2019. 
 

Na temelju članka 72. i  73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 
1/18), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj __. prosinca 2019. godine usvaja  

 
PROGRAM  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

OPĆINE KONČANICA ZA 2020. GODINU 
 

Članak 1. 
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             Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2020. godinu na području Općine Končanica za komunalne djelatnosti: 

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

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

 
Članak 2. 

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

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini 
Končanica obuhvaća: 

1. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE 
1.1. utrošak električne energije-javna rasvjeta 20.000,00 kn  
1.2. usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 30.000,00 kn. 

 
2. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
2.1.materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 kn 
2.2.motorni benzin i dizel gorivo (dužnosnici, JUO) 50.000,00 kn 
2.3. tekuće investicijsko održavanje prijevoznih sredstava 30.000,00 kn 
2.4. auto gume 1.000,00 kn 
2.5.registracija teretnih vozila i premija osiguranja 10.000,00 kn 

 
3.SANACIJA ODLAGALIŠTA I ODVOZ OTPADA 
3.1.ostale komunalne usluge (sanacija odlagališta) 3.000,00 kn 
3.2.pražnjenje kontejnera po naseljima 40.000,00 kn 
3.3. uklanjanje uginulih životinja 1.000,00 kn 

 
4.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-POLJSKI PUTEVI I MOSTOVI 
4.1.materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (roba, radovi, usluge) 230.000,00 

kn 

 
5.ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA 
5.1.zimska služba 15.000,00 kn 

 
6.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
6.1.održavanje javnih površina 150.000,00 kn 
6.2. deratizacija i dezinsekcija po naseljima općine proljeće-jesen 60.000,00 kn 
6.3. veterinarske usluge 1.000,00 kn 
6.4. geodetsko- katastarske usluge 50.000,00 kn 
6.5.ostali nespomenuti rashodi poslovanja-NUV 1.000,00 kn 

 
Tablični prikaz 
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Rb. Komunalna djelatnost Plan za 2020.godinu 

1. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 50.000,00 

2. Tekuće investicijsko održavanje komunalne 
infrastrukture 

92.000,00 

3. Sanacija odlagališta i odvoz otpada 44.000,00 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta-poljski putevi i mostovi 230.000,00 

5. Održavanje lokalnih cesta 15.000,00 

6. Čišćenje i održavanje javnih površina 262.000,00 

 UKUPNO 693.000,00 

 
Članak 3. 

                      Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2020. godinu objavit 
će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine. 
 
      
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Zdenko Popovački  
  
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 402-08/19-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, __. prosinac 2019. 
 
 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 19. sjednici, održanoj __. prosinca 2019. godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2020. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Prihod Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu od naknada za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% dio ukupnog iznosa sredstava, planira je 
u iznosu od 15.000,00 kuna. 
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Članak 2. 
 Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
utrošit će se za financiranje poslova održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, prema Programima za 2020. godinu. 
 

Članak 3. 
 Ovaj Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2020. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a 
stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 402-08/19-01/ 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, __. prosinac 2019. 
 
 Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 
115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici, održanoj __. 
prosinca 2019. godine, donijelo je 
 

PROGRAM 
utroška sredstava šumskog doprinosa na području  

Općine Končanica za 2020. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se visina i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate 
šumskog doprinosa u Proračun Općine Končanica u 2020. godini kojeg plaćaju pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na 
području Općine Končanica, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju. 
 

Članak 2. 
 U Proračunu Općine Končanica za 2020. godinu planirani prihod šumskog doprinosa 
iz članka 1. ovog Programa iznosi 51.000,00 kuna. 
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Članak 3. 
Sredstva šumskog doprinosa koristit će se za financiranje poslova izgradnje i 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Programima izgradnje i 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini. 
 

Članak 4. 
 Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Zdenko Popovački 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA 
KLASA: 320-01/19-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, ___ prosinac 2019. 
 

Na temelju članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(Narodne novine, broj 20/18 i 115/18)  i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine 
Končanica na 19. sjednici, održanoj dana ___ prosinca 2019. godine, donijelo je 

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

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu   

 
Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava ostvarenih od 
naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu.   
 

Članka 2. 
 U proračunu Općine Končanica za 2020. godinu predviđaju se sredstva ostvarena od naknade 
za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske  u iznosu od 345.000,00 kuna. 
  Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristiti će se za geodetsko-katastarske usluge u 
iznosu od 50.000,00 kn, subvencija poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 
40.000,00 kn, uređenje poljskih putova u iznosu od 245.000,00 kuna i osiguranje poljoprivrednih 
usjeva od 10.000,00 kuna.. 
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Članka 3. 

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

 
Članak 4. 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a stupa na snagu 01. 
siječnja 2020. godine. 

                                                                                                       

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

ŽUPANIJA 
       OPĆINA KONČANICA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG PLANA 
KLASA: 363-02/19-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-19-1 
Končanica, ___ prosinac 2019. 
 
 Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17) i članka 31. 
Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće 
Općine Končanica na svojoj 19. sjednici, održanoj __ prosinca 2019. godine, donijelo je 
 

 PLAN DAVANJA KONCESIJA 
ZA 2020. GODINU I SREDNJOROČNI PLAN ZA 2021. I 2022. GODINU 

 
I. 

 Ovim aktom utvrđuje se plan davanja koncesija na području Općine Končanica u 2020. godini 
te srednjoročni plan za naredne tri godine odnosno za 2020., 2021. i 2022. godinu. 
 

II. 
  U toku 2020. godine planira se davanje koncesija, kako slijedi: 
R.b. Planirani 

broj 
koncesija 

Vrsta koncesije Rok na koji se 
planira dati 
koncesija 

Osnova za 
davanje 
koncesije 

Procjenjena god. 
naknada za 
koncesiju 

1. 1 Dimnjačarski poslovi 
(provođenje postupka) 

10 godina Odluka o kom. 
djelatn. 

2.500,00 kn 

 
III. 

 U srednjoročnom planu odnosno narednih 2021. i 2022. godine ne planira se davanje 
koncesija, ukoliko se ostvari koncesija iz točke I. ovog Plana. 
 

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

 
V. 

 Sredstva ostvarena provedbom navedene koncesije utrošit će se na izgradnju nedostajuće  i 
održavanju postojeće komunalne infrastrukture na području Općine (uređenje javnih prostora i sl.). 
  

VI. 
Ovaj Plan davanja koncesija za 2020. godinu i srednjoročni plan za 2021. i 2022. godinu 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Zdenko Popovački 
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NACRT ODLUKE 
 
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 115/16. i 
106/18.), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i 
organiziranje smještaja u turizmu (“Narodne novine” broj 1/19.) i članka 31. Statuta 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 1/18), Općinsko 
vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici održanoj dana_________ 2019. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu  

za Općinu Končanica 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i 
smještaja u turizmu na području Općine Končanica. 

Članak 2. 
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke za sva naselja na području Općine 
Končanica određuje se u iznosu od __________ kuna.  

Članak 3. 
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Općine Končanica“, a stupa na 
snagu osmog dana od dana objave. 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
Prijedloga odluke o visini o paušalnog poreza za djelatnosti 

iznajmljivanja i smještaja u turizmu 
Prijedlogom odluke o visini o paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i 

smještaja u turizmu (u daljnjem tekstu: Odluka)  predlaže se donošenje odluke kojom 
bi se, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na 
dohodak („Narodne novine“ broj 106/18.) i Pravilnika o paušalnom oporezivanju 
djelatnosti iznajmljivanja i organiziranje smještaja u turizmu utvrdila visina paušalnog 
poreza u smještajnim jedinicama („Narodne novine“,  br. 1/19) koje se nalaze na 
području Općine Končanica.  

Naime, odredbom članka 57. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" 
broj 115/16. i 106/18.)  (u daljnjem tekstu:  Zakona) propisana je obveza 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave da do 31. siječnja 2019. godine 
donesu odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza za djelatnosti 
iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Končanica. Propisano je da 
navedenom odlukom visina paušalnog poreza ne može biti utvrđena u iznosu 
manjem od 150,00 kuna, niti u iznosu većem od 1.500,00 kuna. Sukladno Zakonu, 
ukoliko  predstavničko tijelo u propisanom roku tj. do 31. siječnja 2019. godine ne 
donese odluku o visini paušalnog poreza, visina paušalnog poreza će za 2019. 
godinu iznositi 750,00 kuna.  

Visinu paušalnog poreza prema Pravilniku predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave donosi za područje naselja u kojem se djelatnosti iznajmljivanja i 
smještaja u turizmu pružaju. Iznimno predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama u 
naselju. Nakon razmatranja ovih odredbi predlaže se uvođenje jedinstvene stope 
poreza za cijelo područje Općine Končanica.  
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Odlukom se predlaže  visina paušalnog poreza na području Općine 
Končanica u visini od __________ kuna. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice 
lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih 
akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na 
interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim 
Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi 
predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane 
donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke. 

Javno savjetovanje otvoreno je od  11.11.2019. do 10.12.2019. godine.  
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom  
10. prosinca 2019. godine 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: 
savjetovanje@koncanica.hr 

 
 


