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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-20-1 
Končanica, 28. veljača 2020. 
 
 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 
 

20. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 05. ožujka (četvrtak) 2020. godine u prostoru Općinske vijećnice, s početkom u 18:30 
sati. 
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 
1. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 

području Općine Končanica, 
2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Končanica za 2019. godinu, 
3. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

2019. godinu, 
4. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 

godinu,  
5. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine 

Končanica u 2020. godini, 
6. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 

području Općine Končanica, 
7. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Končanica, 
8. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju 

grobljima, 
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 

kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o., 
10. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade, 
11. Razmatranje po prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Končanica, 

- Aktualni sat  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 11., dnevnog 

reda dok će se točka 10. pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine 
Končanica www.koncanica.hr.  

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 19. 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 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-19-7 
Končanica, 10. prosinac 2019. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 19. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 10. prosinca 
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, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina 
Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Franjo Finek - neopravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Drahoslav Herout – zamjenik 
Općinskog načelnika, Franjo Berečki – zamjenik Općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog 
naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, Kvjeta Kop – 
službenica, Marija Kubišta – vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, novinari Radio Daruvara i 
NIU Jednota i grupa građana. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 19. 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 nazočno11 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Dao je na razmatranje zapisnik sa 18. 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 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dopuna; 
22. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli stipendije studentima 

Općine Končanica, 
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23. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
načelnika i njegovih zamjenika, 

- Aktualni sat  
Predsjednik je prijedlog dopunjenog dnevnog reda bez dopuna dao na glasovanje i on je 

jednoglasno usvojen. 
 

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 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica. Prijedlog Proračuna Općine 

Končanica za 2020. godinu sa projekcijama kao i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prema dosadašnjim pokazateljima daje se prijedlog 
Proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Prijedlog Proračuna za 2020. godinu 
u prihodima izosi 6.875.600,00 kuna a sastoji se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje 
nefinancijske imovine. Rashodi iznosi ukupno 5.375.600,00 kn a sastoje se od rashoda poslovanja i 
rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Račun financiranja iznosi 1.500.000,00 kuna a sastoji se od 
primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 
Projekcije za 2021. i 2022. godinu su povećane za 7% u odnosu na plan za 2020. godinu.  

Općinski načelnik je kazao kako se realno ide u planiranje odnosno ne napuhuje se 
Proračun. U Proračunu su planirani projekti koje trebamo provesti u 2020. godinu, a koje pratimo i iz 
svojih sredstava. 

Vijećnica Ivana Čović, ujedno predsjednica Komisije za financije i proračun kazala je 
kako je komisija razmotrila prijedlog Proračuna i predlaže ovom tijelu njegovo usvajanje. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Proračuna Općine 
Končanica za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen   

Plan Proračun Općine Končanica za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. 
godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu 

 
2. Razmatranje te usvajanje Plana razvojnih programa Općine Končanica za razdoblje od 

2020. do 2022. godine 
Ovu točku uvodno je pojasnio Općinski načelnik. Prijedlog Plana razvojnih programa 

Općine Končanica za razdoblje od 2020. do 2022. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Prijedlog projekata koji su ove godine završeni, koji se planiraju u 2021. godini koji se planiraju 
financirati i u 2022. godini. Planirano je sve što je još potrebno napraviti odnosno dovršiti. Isto tako 
tu su utvrđeni i izvori financiranja navedenih projekata. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana razvojnih 
programa Općine Končanica za razdoblje od 2020. do 2022. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

Plan 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 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Radi se programu građenja komunalne infrastrukture, javne rasvjete, javne zelene 
površine i javna komunalna infrastruktura u ukupnom iznosu od 1.085.000,00 kuna sa izvorima. 

Vijećnik Milouš Koči, upitao je vezano za javnu rasvjetu u Končanici, da li će ići jača 
rasvjeta i na svaki stup rasvjetno tijelo. 

Općinski načelnik je kazao kako za sada neće. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2020. 
godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području Općine Končanica u 2020. godini 

 



 4 

4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Končanica u 2020. godini 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Radi se o prijedlogu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Ukupni program 
planiran je u iznosu od 693.000,00 kuna. 

Vijećnik Milouš Koči upitao je vezano za odvojeno prikupljanje otpada (papir i 
plastika). 

Općinski načelnik je kazao kako projekt nabave kanti provodi Fond za zaštitu okoliša i 
kada se to riješi dobit će svako domaćinstvo još po dvije kante (žutu i plavu). 

Potpredsjednik Želimir Bušić upitao je čija je obveza postave oznaka za groblja.  
Općinski načelnik je kazao kako je to u obvezi lokalne samouprave i ići će se na nabavu 

oznaka da se i na našem području postave znakovi za groblja, budući su određena groblja udaljena od 
glavnih cesta. 

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa 
održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2020. godinu 
 

5. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno 
sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 15.000,00 kuna a utrošit će se za održavanje i gradnju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Program 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 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2020. godinu dobili su vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je 
u iznosu od 51.000,00 kuna a utrošit će se za financiranje poslova izgradnje i održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesen 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Končanica 
za 2020. godinu 

 
7. Razmatranje te usvajanje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. Prijedlog Programa korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Ovaj Program planira se u iznosu od 345.000,00 kuna a utrošit će se za geodetsko-katastarske usluge, 
subvencije, uređenje poljskih i šumskih putova te osiguranje poljoprivrednih usjeva. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja  
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i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu 

RH za 2020. godinu 
 

8. Razmatranje te usvajanje Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Radi se o obvezi o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš. Morali smo 
neke čestice izbaciti radi staništa ptica, jer je područje ribnjaka u Naturi 2000. Prijedlog promjena je 
bio na javnom uvidu i na njega nije bilo primjedbi. Osnovni Program se ne mijenja, samo se 
usklađuje sa ovim mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša. 

Ispred grupe građana Davor Kek kazao je kako je upitan limit zakupa od 300 ha. 
Predlaže da limit za zakup poljoprivrednog zemljišta bude 25 ha i predlaže da vijećnici ne prihvate 
ovaj prijedlog izmjena. 

Pročelnik je kazao kako i kod donošenja Programa nije bilo primjedbi u toku provedbe 
javne rasprave a i stav je Ministarstva da se ne cijepaju cjeline. Kod natječaja svi imaju jednake 
mogućnosti za dobivanje zemljišta. 

Nakon toga povela se rasprava u kojoj je sudjelovala većina vijećnika, Općinski 
načelnik, zamjenici Općinskog načelnika, pročelnik, predsjednik Općinskog vijeća. 

Nakon široke rasprave i njezinog prekida, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine 
Končanica dao na glasovanje i on sa 3 glasa „ZA“, 7 glasova „SUZDRŽAN“ i 1 glasom 
„PROTIV“ nije usvojen te se prešlo na slijedeću točku dnevnog reda. 
 

9. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2020. godinu sa procjenom 2021-
2022. godine 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2020. 

godinu sa procjenom 2021.-2022. godine dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Koncesija je 
planirana za dimnjačarske poslove. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana davanja 
koncesija za 2020. godinu sa procjenom 2021.-2022. godine dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

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

10. Razmatranje po prijedlogu određivanja paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i 
smještaja u turizmu za Općinu Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine paušalnog 

poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu za 2020. godinu dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Kazao je kako se raspon kreće od 150,00 do 1.500,00 kuna. Ukoliko se ne odredi 
iznos tada se primjenjuje visina od 750,00 kuna. Predlaže da to bude 150,00 kuna za 2019. godinu na 
području cijele Općine. Za sada na našem području je samo jedan organizirani smještajni objekt. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o paušalnom 
porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Općinu Končanica dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za 
Općinu Končanica 

 
11. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima 

Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Na prošloj sjednici prihvaćene su prijave za 

stipendiranje 5 studenata. Kako je jedan kandidat i to Renata Kučera dobila državnu stipendiju 
odustaje od ove te se predlaže izmjena Odluke na način da se ista izostavi iz Odluke o dodjeli 
stipendija. 
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Kako po ovoj toki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjeni 
Odluke o dodjeli stipendije studentima Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 
 

12. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
načelnika i njegovih zamjenika 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako je došlo do povećanja 

koeficijenata u državnim službama pa predlaže povećanje koeficijenta za 0,50. 
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjeni 

odluke o koeficijentima za obračun plaće načelnika i njegovog zamjenika dao na glasovanje i on 
je sa 9 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće 
Općinskog 

načelnika i njegovog zamjenika te visini naknade za rad Općinskog načelnika i  
njegovog zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

 
- Aktualni sat  

Općinski načelnik upoznao je nazočne sa investicijama koje se provode i u kojoj su 
fazi. Tako je započet projekt u Imsovcu – uređenje parkirališta te u Stražancu – centralno grijanje. 
Radovi u na prostoru u Daruvarskom Brestovcu II faza su gotovi. Isto tako Župna crkva kandidirala je 
svoj projekt sanacije krovišta kapele u Daruvarskom Brestovcu i odobreno joj je 70.000,00 kuna te su 
radovi isto u tijeku. Modernizacija ceste Imsovac-Kreštelovac vjerojatno će se realizirati tek na 
godinu.  

Županijska vijećnica Marija Kubišta upoznala je nazočne sa donošenjem Proračuna 
Bjelovarsko-bilogorske županije.  
 

Kako više nije bilo rasprave, najprije je Općinski načelnik zaželio sve najbolje za 
nadolazeće blagdane a isto je poželio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica 
u 19:10 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            
_____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 19. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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 OPĆINSKI NAČELNIK 
Z+5 

KLASA: 351-03/20-04/__ 
URBROJ: 2111/02-02-20-1 
Končanica, 03. veljača 2020. 
 
 Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
1/13 i 1/18),  Općinski načelnik Općine Končanica dana 03. veljače 2020. godine donosi 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2019. godinu 

 
1. UVOD 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine prihvaćen 
je 16. svibnja 2018. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica, a u skladu sa Zakonom o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17). 

Općina prirodno-geografski pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji Zavale 
sjeverozapadne Hrvatske te se nalazi na istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Općina obuhvaća prostor praktički jedne karakteristične geografske cjeline pleistocenskih ravnjaka i 
doline Ilove, sa počecima podbrđa Papuka u istočnom dijelu. Relativno je kompaktna, blago izdužena u smjeru 
jugozapad-sjeveroistok, postavljenim paralelno sa dolinom Ilove i obroncima Papuka. 

Prometno gledano nalazi se između najznačajnijih prometnih pravaca i to Posavskog i Podravskog 
koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran. 

Končanica je sjedište današnje općine u čijem je sastavu devet (9) naselja. Zauzima površinu od 8.361 
ha (3,10% površine Bjelovarsko-bilogorske županije), koju naseljava 2.360 stanovnika. 

Općina obuhvaća područje naselja: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, 
Končanica, Otkopi, Stražanac i Šuplja Lipa. 

U Općini (prema popisu iz 2011godine) živi ukupno 2.360 stanovnika. 
Raspored naseljenosti je slijedeći: 
Boriš - 8 
Brestovačka Brda - 33 
Daruvarski Brestovac - 702 
Dioš - 144 
Imsovac - 200 
Končanica - 874 
Otkopi - 71 
Stražanac - 142 
Šuplja Lipa - 186 
Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja. 
U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, jedino spojevi između pojedinih naselja nisu 

modernizirani (županijska cesta Ilovski Klokočevac-Imsovac i lokalna cesta Imsovac-Kreštelovac), provedena 
suvremena ulična rasvjeta i telefonska mreža. U svim naseljima osim naselja Brestovačka Brda izgrađena je 
lokalna vodovodna mreža a u naseljima Končanica, Daruvarski Brestovac, Dioš, Šuplja Lipa i Otkopi izgrađena 
je i plinska mreža. 
 

Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH: 
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05 
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i 

njegovu odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994 
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.., NN 3/17  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada 
 iz EU i izvoz otpada u EU, NN 6/14 
Pravilnik o katalogu otpada, NN 90/15 
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15 
Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, NN 69/16 
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, NN 50/15 
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 
 poljoprivredi, NN 38/08 



 12 

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 111/15 
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 105/15 
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinica 
lokalne samouprave, NN 59/06 i 109/12 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, NN 12/08 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u 
Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije, NN 6/14 
Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom, NN 42,14, 48/14, 107/14, 
139/14 
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, NN 103/14 
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, NN 117/14 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, NN 117/14 
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama, NN 
40/15 
Naputak o glomaznom otpadu, NN 79/15 
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, NN 88/15 
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima, NN 95/15 
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom, NN 97/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, NN 99/15 
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 112/15 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta optada, 
NN 114/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 125/15 
Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe gospodarenja otpadom, NN 20/16 
Pravilnik o termičkoj obradi otpada, NN 75/16 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 113/16 
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 50/17 
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 117/17 
Postoji još niz propisa koji na neki način, tj. indirektno, utječu ili reguliraju način gospodarenja 

otpadom kao što su, npr., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18), Zakon o kemikalijama (NN 
18/13), Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), zakonodavni okvir Eurposke unije i td. 

Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 
98/19), koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine, propisana je obveza jedinica lokalne samouprave u 
postupcima gospodarenja otpadom na svom području. 

 
2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJE OPĆINE KONČANICA 

Temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 5/06 i 3/12) na području Općine Končanica mora se uspostaviti cjeloviti sustav  gospodarenja otpadom 
kojim se osigurava izbjegavanje i smanjivanje količina nastajanja otpada i/ili njegova štetna utjecaja na okoliš, 
obavljanjem radnji sakupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja otpada obradom posebnih 
kategorija neopasnog otpada i/ili sakupljanja, razvrstavanja i prijevoza komunalnog otpada, te sakupljanje i 
privremeno odlaganje životinjskog otpada na zakonito izgrađenim građevinama. 

Grafičkim dijelom Plana utvrđene su lokacije “divljih” odlagališta komunalnog otpada koje treba 
sanirati u skladu sa odredbama posebnih propisa i zatvoriti. 

Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije, na području općine Končanica 
predviđeno je jedno mini reciklažno dvorište  i zeleni otoci ( 6 otoka). Prema Planu gospodarenja otpadom 
Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine, za područje Općine Končanica predviđeno je mobilno mini 
reciklažno dvorište a reciklažno dvorište za potrebe Grada Daruvara i okolih Općina (Dežanovac, Đulovac, 
Končanica i Sirač), izgrađeno je i pušteno u rad u Daruvaru. 

Formiranje građevnih čestica i građenje ostalih građevina za postupanje s neopasnim otpadom se 
temeljem odredbi, smjernica i kriterija Plana i posebnih propisa, a ovisno o namjeni, može odobriti za 
sakupljanje, predobradu, skladištenje i obradu korisnog otpada unutar, Planom i planovima užih područja, 
utvrđenih površina gospodarske namjene-proizvodne. 
 

3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA, UKLJUČUJUĆI I OSTVARIVANJE CILJEVA 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Končanica 

vrši komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada u 
Gradu Daruvaru, pod nazivom „Cerik“. Korisnici usluga odvoza  otpada odlažu ga u za to predviđene posude od 
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120 litara, plastične vreće za plastiku i papir i kontejnere od 1.100 litara, koje je za tu namjenu nabavila Općina 
Končanica u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno a veliki 
kontejneri na grobljima po pozivu. 

Organizirano je i odvojeno skupljanje izdvojenog otpada (staklo, plastika, papir, tekstil i stare baterije) i 
ono se provodi na području cijele Općine. U tu svrhu, a do nabave spremnika od 120 litara za papir i plastiku, 
navedeno se odlaže u plastične vreće za papir i plastiku, čiju distribuciju vrši sakupljač otpada. Jedino u 
Končanici u toku 2016. godine postavljen je kontejner za tekstil i stare baterije. Kontejneri se prazne i ponovno 
koriste. Odvojeno skupljanje otpada provodi tvrtka „Sirovina-trgoprerada“ iz Bjelovara (staklo, plastika i papir) i 
„Darkom“ d.o.o. iz Daruvara (tekstil i otpadne baterije). 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se prema potrebi a provodi ga sakupljač komunalnog 
otpada „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara i odvozi ga na odlagalište Johovača, kojim upravlja Komunalac iz 
Garešnice. 

Na svim mjesnim grobljima postavljeni su metalni kontejneri zapremine 7 m3 radi izbjegavanja 
nastajanja divljih odlagališta otpada te sakupljanja komunalnog otpada s groblja. Pražnjenje i odvoz obavlja 
komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara, 

Na području Općine Končanica nije izgrađeno mini reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada 
sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave, koje je Planom gospodarenja otpadom na području BBŽ 
predviđeno za područje naše Općine, kao niti kompostana, pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat 
građevinskog otpada (odvozi se na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru), kao niti rashladne kontejnere za prikupljanje 
otpada životinjskog podrijetla. 

Općina Končanica u svom prostornom planu odnosno njegovim izmjenama iz 2012. godine odredila je 
lokaciju za mini reciklažno dvorište. Tim izmjenama prostornog plana utvrđena je lokacija u Daruvarskom 
Brestovcu, iza nogometnog igrališta. Zemljište, na kojem bi bilo stacionirano mini reciklažno dvorište je u 
vlasništvu Općine Končanica.  S obzirom na predložene izmjene odnosno za mobilno reciklažno dvorište 
navedena lokacija zadovoljava potrebe za navedenim. 

Shodno važećim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi osigurati 
mini reciklažno dvorište do izmjena. 

Kako bi problematiku gospodarenja s komunalnim otpadom uskladila sa naprijed navedenim zakonskim 
odredbama, Općina Končanica usvojila je Odluku o komunalnom redu (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ: 
2111/02-01-2005-1 od 28.02.2005.), Odluku o obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja 
Općine Končanica (KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-1 od 27.04.2006.), Odluku o 
izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu općine Končanica (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ: 
2111/02-01-2009-2 od 27.08.2009.), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja 
komunalnog otpada sa područja Općine Končanica (KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-2 
od 07.07.2006.), te novu Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Končanica (KLASA: 363-01/18-01/01, URBROJ: 
2111/02-01-18-1 od 12.02.2018.), kojom su stavljene van snage Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja 
komunalnog otpada sa područja Općine Končanica te dio odredbi Odluke o komunalnom redu, koje se odnose na 
skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom. 

Sukladno odredbama članka 3. navedene novodonesene Odluke o načinu pružanja javnih usluga 
prikupljanjem miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine 
Končanica, zbrinjavanje komunalnog otpada obavezno je za sve pravne i fizičke osobe na području općine 
Končanica, a otpad od istih može preuzimati samo preuzimatelj – „Darkom“ d.o.o. Daruvar, naveden u članku 4. 
istoimene Odluke, kojom su propisane i kaznene odredbe. 

U skladu sa donesenim Planom gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. 
godine, na području Općine vrši se odvojeno prikupljanje papira i plastike u plastične vreće a do nabave 
spremnika od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Biorazgradivi otpad kopostira se u 
domaćinstvu i za tu namjenu nisu predviđeni komposteri. 

U nastavku se daje tabelarni prikaz obuhvata stanovništva sa organiziranim skupljanjem komunalnog 
otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, stakla, metala i tekstila. 

 
 

Tablica: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada 
Područje sa kojeg se otpad 

skuplja 
- OPĆINA KONČANCA- 

naselja  

Broj stanovnika 
(prema 

posljednjem 
popisu 

stanovništva) 

Broj 
domačinstava 

i pravnih 
osoba 

Broj 
domaćinstava i 
pravnih osoba 

obuhvaćen 
organiziranim 
sakupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 

otpada 

Udjel 
domaćinstava 

obuhvaćen 
organiziranim 
skupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 
otpada (%) 

Tvrtka pružatelj 
javne usluge 
prikupljanja 
komunalnog 

otpada 

Končanica, Daruvarski 2360 713 (684+29) 713 (684+29) 100% „Darkom“ d.o.o. 
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Brestovac, Boriš, 
Brestovačka Brda, Dioš, 

Imsovac, Otkopi, Stražanac, 
Šuplja Lipa 

Daruvar, J. 
Kozarca 19 

 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija do 31. 12. 

2019. godine 

Lokacije „Zelenih otoka“ Broj postavljenih spremnika 
 papir metal staklo plastika Tekstil i otpadne 

baterije 
Končanica 337 1  1 1 1 +1 
Daruvarski Brestovac 180 1  1 1  
Šuplja Lipa 28 1  1 1  
Dioš 68/A 1  1 1  
Stražanac 66 1  1 1  
Imsovac 67 1  1 1  
 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija od 01. 01. 

2020. godine 

Lokacije „Zelenih otoka“ Broj postavljenih spremnika 
 papir metal staklo plastika Tekstil i otpadne 

baterije 
Končanica 337   1  1 +1 
Daruvarski Brestovac 180   1   
Šuplja Lipa 28   1   
Dioš 68/A   1   
Stražanac 66   1   
Imsovac 67   1   
 

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA 
Na području Općine Končanica uslugom skupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 684 

kućanstava i 29 pravna osoba. Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po jedan 
član te nakon smrti odjavljuje se odvoz komunalnog otpada. Kućanstva predaju komunalni otpad u posudama od 
120 litara dok 29 pravnih osoba (ne-kućanstva) predaje komunalni otpad u posudi od 120 litara a 1 pravna osoba 
ima kontejner od 1100 litara.  

U toku 2019. godine bilo je ukupno obuhvaćene 713 fizičke i pravne osobe odvozom otpada i u odnosu 
na 2018. godinu, kada je broj bio 721 osoba, on je smanjen za 8 korisnika ili za 1,01%. 

U toku 2019. godine skupljeno je i odveženo na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine 
Končanica ukupno 220 660 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301 (u toku 2018. godine 
odloženo je 241.260 kilograma komunalnog otpada ili 9,15% manje u odnosu na 2018. godinu). Razlog tome je 
početak odvojenog prikupljanja papira i plastike putem plastičnih vrećica od 120 litara. 
 
Tablica: Prikupljene količine otpada na području Općine Končanica 

Tvrtka koja prikuplja otpad Područje sa 

kojeg se 

prikuplja otpad 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno sakupljeno 

(preuzeto u tekućoj 

godini) tona 

Darkom d.o.o. Daruvar, J. 

Kozarca 19 

Općina 

Končanica 

200301 Mješani 

komunalni otpad 

220 660 

 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila 

Godina Prikupljene količine otpada (t) 
 papir metal staklo plastika Tekstil i 

baterije 
2015. 5,7 0 3,8 0,03 0 
2016. 14,81 0 5,41 1,74 0 
2017. 14,75 0 6,11 1,19 0 
2018. 8,74 0 5,41 0,37 0 
2019. 9,50 0 1,21 2,76 0,19 
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Kod odvojenog prikupljanja otpadnog papira, u toku 2019. godine ukupno je prikupljeno 9,5 tona 

ambalažnog papira (Darkom d.o.o. i Sirovina d.o.o.) za razliku od 2018. godine kada je prikupljeno 8,74 tona, 
što je za 8% više u odnosu na 2018. godinu. 
 Otpadne baterije u toku 2019. godine zbrinjavalo je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. iz Daruvara, 
bez daljnje oporabe.  

Na području Općine Končanica ne nalazi se odlagalište komunalnog otpada. 
Na području Općine Končanica nema odlagališta biorazgradivog otpada. 

 
5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 
ODGLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 
Na području Općine Končanica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već se 

sakupljeni komunalni otpad odvozi na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru, pod nadzorom komunalnog poduzeća 
„Darkom“ d.o.o. Daruvar. 
 

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 
Divlja odlagališta su mjesta na koje neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih 

dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske kao i našim Planom 
moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode. 

Na području Općine Končanica za sada nisu evidentirana divlja odlagališta komunalnog otpada. Kod 
saznanja za manja onečišćenja odmah se poduzimaju radnje za dovođenje u prvobitno stanje. 
 

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 
SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 
Temeljem Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine, na 

području Općine Končanica ove mjere provode se kontinuirano tokom čitave godine. Na svim potencijalnim 
mogućim mjestima nastanka divljih odlagališta otpada postavljene su ploče sa zabranom odlaganja otpada. Isto 
tako tokom čitave godine preventivno se provode kontrole svih potencijalnih mjesta na kojima bi mogao biti 
ostavljen ili odbačen otpad. U tu svrhu uspostavljen je obrazac na internet stranici Općine Končanica, putem 
kojeg se mogu prijaviti divlja odlagališta odnosno potencijalna odlagališta otpada. Informativne i edukativne 
aktivnosti provode se kontinuirano. 

U toku 2019. godine u ovu svrhu nije bilo utrošenih sredstava iz Proračuna. 
 

8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA 
Općina Končanica u svom prostornom planu ima određenu lokaciju za mini reciklažno dvorište. U toku 

2019. godine nisu provođene mjere za realizaciju ovog projekta. Sukladno dogovoru predviđena je uspostava 
mobilnog reciklažnog dvorišta, što je i nacrtom Plana gospodarenja otpadom i predviđeno a centralno reciklažno 
dvorište nalazi se u Gradu Daruvaru. 

Opasni otpad na području Općine Končanica u organizaciji Općine Končanica nije provođen u toku 
2019. godine. Distributeri opasnog otpada dužni su zbrinuti i ambalažu utrošenog opasnog otpada. 

Biorazgradivi otpad koji se proizvodi u kućanstvima ista odlažu sa svojim vlastitim kompostištima za 
vlastite potrebe sukladno i Planu gospodarenja otpadom.  

Za provedbu mjera opisanih u ovoj točki Općina Končanica u toku 2019. godine nije izdvajala sredstva 
iz svog Proračuna. 
 

9. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG 
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE TE 
KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA 
Na području Općine Končanica obavlja se prikupljanje komunalnog, glomaznog te odvojenog 

prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i starih baterija. Komunalni otpad kao i glomazni otpad na 
području Općine Končanica provodi komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. U toku 2019. godine 
izvršeno je prikupljanje glomaznog otpada (ključni broj 200307). Preko računa za komunalne usluge za kolovoz 
obaviješteni su svi korisnici o prikupljanju glomaznog otpada. Potrebno je naglasiti da je zabranjeno odlaganje 
glomaznog otpada na javnu površinu te u glomazni otpad ne spada EE otpad i građevinski. Osim na računima 
obavijest o skupljanju glomaznog otpada bila je objavljena i na web stranici komunalnog poduzeća „Darkom“. 
Tom prilikom prikupljen je glomazni otpad u količini od 2600 kilograma, dok je u 2018. godini skupljeno 
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ukupno 7860 kilograma iz 45 prijavljenih kućanstva, što je smanjenje od 302,31% u odnosu na 2018. godinu. Isti 
je zbrinut na odlagalištu otpada Johovača, kojim upravlja komunalno poduzeće Komunalac iz Garešnice, a ima 
dopuštenje za odlaganje te vrste otpada. 

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla i plastike na području Općine Končanica obavlja 
trgovačko društvo „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara a prema potrebi i „Sirovina“ d.o.o. iz Bjelovara, temeljem 
ugovora sa Općinom Končanica, dok tekstil i stare baterije obavlja komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz 
Daruvara. 

Biorazgradiv otpad odlaže se kako je to navedeno u točki 8. ovog Izvješća. 
Prema Programu gospodarenja otpadom na području Općine Končanica potrebno je nabaviti kante za 

papir i plastiku po svakom korisniku, kako bi se omogućilo razvrstavanje otpada na kućnom pragu, a sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kao i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017.-2022. godine. Općina je sklopila ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
za nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu ali do realizacije u 2019. godini nije došlo. 

Za provedbu ovih mjera u toku 2019. godine utrošeno je ukupno 39.501,68 kuna iz Proračuna Općine. 
 

10. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 
U nastavku se daje popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijski aspekti, izvori i 

visina financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine Končanica 
u 2019. godini; 
R.br. Naziv provedenog projekta Utrošena financijska 

sredstva 

Izvor financijskih 

sredstava 

1. Odvoz smeća 37.532,93 kn Općina 

2. Saniranje smetlišta 0,00 kn Općina 

3. Nabava kanti 120 lit. Za odvojeno prikupljanje 

otpada i spremnika 1100 lit 

1.968,75 kn Općina - FZOEU 

4. Operativni troškovi- informativno-izobrazne 

aktivnosti, odvojeno sakupljanje stakla, papira, 

plastike, uklanjanje nepropisno odbačenog 

otpada, održavanje mobilnog reciklažnog 

dvorišta 

0,00 kn Općina – FZOEU 

 
11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

R.br. Predviđeno PGO za 2018. godinu Izvršeno – 
DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Izgradnja mini reciklažnog dvorišta/mobilno reciklažno dvorište NE 
2. Nabava kanti za odvojeno prikupljanje otpada DJELOMIČNO 
3. Operativni troškovi DJELOMIČNO 
 

12. ZAKLJUČAK 
U narednom razdoblju, u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, 

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

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

              Zlatko Bakunić



 
           
 
  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog 
KLASA: 810-01/20-01/01 
URBROJ:  2111/02-01-20-1 
Končanica, ____________ 2020. 
 

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 __________ 2020. godine, donijelo je  

 
Analizu stanja sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za 2019. godinu 

 
Članak 1.  

 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 2019. 
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 2019. 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 
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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. 

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).  
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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. 

 
Dana 20. svibnja 2019. godine, sukladno Procjeni od velikih nesreća i katastrofa, Općinski načelnik 

je donio Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 
Končanica (KLASA: 810-05/19-01/01, URBROJ: 2111/02-02-19-1). 

  
 
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.  
 

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 2019. godine na području Vatrogasne zajednice Općine Končanica nije provedena 
zajednička združena vježba svih članica VZO Končanica. Izvršeni su dodatni liječnički pregledi. Isto tako 
Vatrogasna zajednica odnosno Dobrovoljna vatrogasna društva Konačnica i Daruvarski Brestovac 
sudjelovali su na susretu vatrogasne mladeži „Franjo Doležal“ na nivou vatrogasnih zajednica Daruvar, 
Dežanovac, Đulovac i Sirač, održano u Đulovcu. Isto tako navedena mladež te po prvi puta ekipa 31A iz 
DVD-a Končanica, sudjelovali su na vatrogasnom natjecanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske, 
koje je održano u Garešničkom Brestovcu, 01. rujna 2019. godine. 
 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. 
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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.  

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.  

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 
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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 2019. godinu: 
red. 
broj. 

 plan za 2019. god Realizirano u 
2019. g. 

1. civilna zaštita 3.000,00 2.091,26 
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 0,00 
1.4. nabavka opreme 5.000,00 2.091,26 
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 

snaga civilne zaštite  
0,00 0,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite 0,00 0,00 
 ukupno 3.000,00 2.091,26 
2. vatrogastvo 368.000,00 337.453,99 
2.1. vatrogasna zajednica 150.000,00 153.595,98 
2.2. javna vatrogasna postrojba 218.000,00 183.858,01 
2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 
 ukupno 368.000,00 337.453,99 
3. udruge građana 7.000,00 7.000,00 
3.1. HGSS 2.000,00 2.000,00 
3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.000,00 
3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, 
oprema, preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 0,00 

 ukupno 7.000,00 7.000,00 
4. ostale službe i pravne osobe 107.000,00 102.758,69 
4.1. veterinarske usluge 1.000,00 0,00 
4.3. deratizacija 60.000,00 57.425,00 
4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 
4.5.  programi zaštite okoliša 46.000,00 45.333,69 
4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, 
oprema, preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 0,00 

 ukupno 107.000,00 102.758,69 
 Sveukupno 485.000,00 449.303,94 
 

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

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog 
KLASA: 810-01/20-01/ 
URBROJ:  2111/02-01-20-1 
Končanica, ___________ 2020. 
 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 
82/15) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica, broj 1/13 i 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Končanica, na __. sjednici, održanoj _________ 2020.  godine, donijelo je  

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za 2020. godinu 

 
Članak 1.  

 U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 
na području Općine Končanica za 2020. godinu.  
 

Članak 2.  
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) određeno 

je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica i Analize o 
stanju sustava civilne zaštite na području Općine Končanica, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite 
na području Općine Končanica za 2020. godinu. 

 

Članak 3. 
 Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite u 2020. godini:  
 
Stožer Civilne zaštite 
Općinski načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom KLASA: 810-06/17-01/01,  
URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 14. lipnja 2017. godine. 
 Planirane aktivnosti stožera u 2020. godini propisane su Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite 
Općine Končanica, KLASA: 810-06/17-01/02, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 19. lipnja 2017. godine. 
 
Povjerenici civilne zaštite  

Za područje Općine Končanica, Općinski načelnik je  imenovao povjerenike i njihove zamjenike 
KLASA: 810-03/17-01/02, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 12. listopada 2017. godine.  

Planirane aktivnosti tijekom 2020. godine:  
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- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo 
ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica 

Temeljem Procjene ugroženosti od velikih nesreća ukinuta je Postrojba opće namjene.  
 

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 
 

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, dok 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvarski Brestovac posjeduje isto tako vatrogasno vozilo TAM u 
neispravnom stanju. 

 Kao planirane aktivnosti za 2020. godinu predviđa se opremanje svih DVD-a sa nedostajućom 
opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim oblicima. Isto tako 
planirana je združena vježba radi provjere tehničke ispravnosti opreme i samog članstva. 
 
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. 
 
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.  

U okviru djelatnosti kao suosnivači pomoći ćemo u opremanju sa nedostajućom komunalnom 
opremom koja će ujedno služiti i u svrhu zaštite i spašavanja na našem području. 
 
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. 

O okviru planiranih djelatnosti  surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu vježbu. 
Općina Končanica u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za ostale potrebe. 
 
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar  
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 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.  

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.).  

U 2020. godini nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi zaštite i 
spašavanja na području Općine Končanica. 
 

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: Čeških beseda 
Končanica i Daruvarski Brestovac, Nogometnih klubova „Ribar“ iz Končanice i „Mladost“ iz Daruvarskog 
Brestovca, Streljačkog društva „Končanica“ iz Končanice i Lovačka udruga „Vidra“ Brestovac-Končanica. 
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.  

U 2020. godini navedene udruge uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u sustavu 
zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

Isto tako, prema svojim potrebama, navedene udruge iskazat će svoje potrebe vezano uz sam rad 
udruga a koje ujedno koriste i zaštiti i spašavanju na području Općine Končanica. 
 

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. 

U toku 2020. godine navedene pravne osobe uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti 
u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

Isto tako, prema svojim potrebama, navedene pravne osobe iskazat će svoje potrebe za određene 
projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti i spašavanju na području 
Općine Končanica. 
 

Članak 4.  
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća 
pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za odgovarajući 
odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja razine svijesti građana kao 
sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva. 

 Planirane aktivnosti stožera za 2020. godinu: 
 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja 
DUZS – Stožer, Češki dječji vrtić, Češka osnovna škola Končanica – kontinuirano, 
 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem javnih 
rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Končanica, mjesni odbori, 
DUZS – kontinuirano, 
 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Končanica – 2020. godina, kontinuirano. 
 

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 vlasnika skloništa uz pomoć Općine Končanica.   

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. godine je obilazak privremenih skloništa, njihova 
provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe. 
 

Članak 5.  
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska sredstva u 
proračunu:  
red. 
broj. 

 plan za 2020. 
godinu 

plan za 2021. 
godinu 

plan za 2022. 
godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
1.1. osposobljavanje stožera 500,00 500,00 500,00 
1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika 500,00 500,00 500,00 
1.4. nabavka opreme 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.5. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 0,00 
1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite  1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  
500,00 500,00 500,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske 
zaštite 

500,00 500,00 500,00 

 ukupno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
2. vatrogastvo 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
2.1. vatrogasna zajednica 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
2.2. javna vatrogasna postrojba 180.000,00 180.000,00 180.000,00 
2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 
 ukupno 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
3. udruge građana 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
3.1. HGSS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
(ugovori, oprema, preventivne i operativne 
aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
4. ostale službe i pravne osobe 94.000,00 94.000,00 94.000,00 
4.1. veterinarske usluge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
4.3. deratizacija 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 0,00 
4.5.  programi zaštite okoliša 33.000,00 33.000,00 33.000,00 
4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite (ugovori, oprema, 
preventivne i operativne aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 94.000,00 94.000,00 94.000,00 
 Sveukupno 406.000,00 406.000,00 406.000,00 
 

Članak 6.  
 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Končanica za 2020. godinu objaviti će 
se u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   

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

 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE                                           
 

                                                                         
KLASA: 311-01/20-02/01                                                                        
URBROJ: 2111/02-01-20-1 
Končanica, ___ ožujak 2020.  
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 
1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na __. sjednici održanoj, dana __. ožujka 2020.godine donosi 

 
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE KONČANICA U 2020. GODINI 

   
Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 (1) Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva 
i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Općine Končanica (u daljnjem tekstu: 
Općina) u 2020. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje osnivanja 
novih obrta i tvrtki.  
(2) Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU 
br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na 
de minimis potpore (Službeni list EU L 352)  
 

Članak 2. 
(1) Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa 
sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i 
slično) na području Općine Končanica, obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) 
sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Općine.  
(2) Pod obrtnicima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se fizička osoba koja obavlja djelatnost 
obrta, sporednog zanimanjima te domaće radinosti registriranih sukladno Zakonu o obrtu.  
(3) Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: 
 - iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,  
- prihod 5.200.000,00 kuna i  
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.  
(4) Mali poduzetnici oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:  
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,  
- prihod 60.000.000,00 kuna,  
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.  
(5) Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema 
Općini Končanica kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim 
ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.  
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Poticaji za zapošljavanje  
 

Članak 3. 
(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici i obrtnici iz 
članka 2., a koji su u 2020. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Općine, na 
neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene 
unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za 
početak obavljanja registrirane djelatnosti i to:  
a. za svaku novozaposlenu osobu  
 - jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna 
2) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Općine već koristili poticaj za zapošljavanje, ne 
mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili. 
3) Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod 
pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
 4) U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje 
pravo na poticaj iz stavka 1. ovog članka srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni 
odnos u odnosu na puno radno vrijeme.  
5) Svaki poduzetnik ili obrtnik može dobiti poticajna sredstva za najviše dvije osobe u 2020. godini. 
 

Članak 4. 
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 3. potrebno je priložiti:  
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,  
2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka  
društva):  
a.  godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,  
b. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s 
Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave ili prijava poreza na 
dohodak, 
3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i 
podatak o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme, te podatak o trajanju radnog 
odnosa na određeno vrijeme,  
4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rad, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za 
obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži 
potpora (JOPPD obrazac), ovjeren od strane Porezne uprave,  
5. Popis osoba za koje se traži potpora, 
6. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba,  
7. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,  
8. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,  
9. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj 
evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena 
kod podnositelja Zahtjeva,  
10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne 
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o 
postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili 
odgoda naplate,  
11. Potvrda Općine Končanica o nepostojanju duga na ime financijskih potraživanja Općine 
Končanica 
12. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti  
 



 28 

 
 
Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti 
 

Članak 5. 
(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne i fizičke 
osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Končanica i koje nisu u radnom odnosu 
kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u 2020. godini započele ili će započeti obavljanje 
registrirane djelatnosti tvrtke, obrta ili slobodnih zanimanja, i to:  
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna,  
 (2) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim 
Programima Općine koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti tvrtke, obrta ili 
slobodnih zanimanja, te osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom 
osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti tvrtke, obrta ili slobodnih 
zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 
mjeseci od dana prestanka.  
 

Članak 6. 
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti iz članka 5. ovog 
Programa potrebno je priložiti:  
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,  
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih 
davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,  
3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,  
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,  
5. Presliku osobne iskaznice  
6. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da nije u 
mirovini  
7. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.  
 
  
Kriteriji odabira za poticaje zapošljavanja 
 
                                                                    Članak 7. 
(1) Kriteriji za odabir su broj zaposlenih i vrsta djelatnosti koju fizička ili pravna osoba obavlja. 
(2) Bodovna lista se utvrđuje na slijedeći način. 

• 1.– 3. zaposlenih 5 bodova; 4.-7. zaposlenih 3 boda; 8.-10. zaposlenih 1 bod 
• Proizvodnja 5 bodova; Usluge 3 boda; Trgovina 1 bod 
• U slučaju da dva i više subjekta imaju isti broj bodova, uzet će se u obzir vrijeme prijave na 

Javni poziv 
 
Ugovorne obveze 
 

Članak 8. 
(1) Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje 
raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik zaključuje 
Ugovor o dodjeli poticaja.  
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(2) Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe 
ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih 
sredstava. 
 
  

Članak 9. 
(1) Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti 
će se u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.  
 

Članak 10. 
(1) Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu 
najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja 
po ovom Programu. 
(2) Poduzetnici koji su dobili poticaj Općine Končanica za novo zapošljavanje, a s radnikom su 
prekinuli radni odnos nakon isteka roka iz članka 3. stavak 1., ne mogu koristiti poticaje Općine 
Končanica slijedećih 12. mjeseci.   
(3) Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u 
radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.  
(4) U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika 
kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Općine 
unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Općini vratiti isplaćena 
sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane 
Općine Končanica.  
(4) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka ili izvrši povrat 
sredstva protekom roka iz stavka 3.ovog članka, na iznos potraživanja obračunati će se zakonska  
zatezna kamata.  
 

Članak 11. 
(1) Izuzetno od odredbi članka 12. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini 
Končanica isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a 
za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika sa 
prebivalištem na području Općine, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz 
uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije 
godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnost.  
(2) Izuzetno od odredbi članka 12. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini 
Končanica isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a 
za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika minimalno 
za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni odnos, a za koju nije korišten 
poticaj.  
 

Članak 12. 
(1) Korisnik sredstava iz članka 5. i 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na 
području Općine Končanica najmanje 3 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni 
zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.  
(2) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 5. i 6., unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane 
obavljati djelatnost ili promijeni prebivalište/sjedište izvan područja Općine Končanica, obvezan je 
Općini vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog 
poziva za povrat od strane Općine Končanica.  
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(3) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 5. unutar roka iz stavka 1. ovog članka, zasnuje radni 
odnos kod drugih poslodavca također je obvezan  Općini vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog 
poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Općine Končanica.  
(4) Izuzetno od stavka 2. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini Končanica isplaćena 
sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po 
sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.  
(5) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši povrat 
sredstva protekom roka iz stavka 2., na iznos potraživanja obračunati će se zakonska zatezna 
kamata.  
 

Članak 13. 
(1) U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, općinski načelnik 
 objavljuje javni poziv s uvjetima davanja poticaja.  
(2) Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu 
Općine Končanica za ovu namjenu.  
 
Prijelazne i završne odredbe  
 

Članak 14. 
(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospijeti u idućim 
godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Općine.  
(2) Obrasci zahtjeva za dodjelu poticaja, popis osoba za koje se traži poticaj te Izjave o korištenim 
potporama malih vrijednosti sastavni su dio ovog Programa.  
 

Članak 15. 
Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Končanica.“ 

  
 

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

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-02/20-01/___                            
URBROJ: 2111/02-01-20-1 
Končanica, 05. ožujka 2020.                                                                     
 

Na temelju članka 34. 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 20. sjednici, održanoj 05. ožujka  2020. godine, donijelo je 
 

 



 31 

 
O D L U K U 

o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica. 

 
Članak 2. 

 Obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica povjerava se trgovačkom društvu 
KOMUNALAC KONČANICA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, trgovinu i 
usluge, Končanica, Končanica 260, OIB: 92617111434 u vlasništvu Općine Končanica (u daljnjem tekstu: 
Isporučitelj komunalne usluge). 
 

Članak 3. 
 Isporučitelju komunalne usluge povjerava se obavljanje sljedećih: 
a) komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili  građenje komunalne infrastrukture: 

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 

b) uslužnih komunalnih djelatnosti: 
1. usluge ukopa pokojnika 

 
Članak 4. 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke povjerava se Isporučitelju komunalne 
usluge na neodređeno vrijeme, dok je isporučitelj komunalne usluge registriran za obavljanje povjerenih 
komunalnih djelatnosti. 
 

Članak 5. 
Isporučitelj komunalne usluge obavlja povjerene komunalne djelatnosti na temelju zakonskih i 

drugih propisa, ove Odluke i drugih akata. 
Isporučitelj komunalne usluge u cijelosti je odgovoran za izvršenje povjerenih komunalnih 

djelatnosti a prilikom izvršavanja pojedinih poslova dužan je poštivati pravila struke te poduzimati sve 
mjere s ciljem osiguranja ljudi, objekata i imovine od mogućih štetnih posljedica. 

Isporučitelj komunalne usluge dužan je, po pozivu općinskog načelnika Općine Končanica, dostaviti 
izvješće o obavljanju komunalnih djelatnosti za prethodnu godinu. 
 

Članak 6. 
Međusobna prava i obveze između Isporučitelja komunalne usluge i Općine Končanica, za 

obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, 
uredit će se ugovorima. 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se za kalendarsku godinu., u pravilu nakon donošenja 
Proračuna za iduću godinu. 

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuje se naročito: 
1. opis i opseg poslova održavanja, 
2. jedinične cijene za izvođenje ugovorenih radova, 
3. način izvješćivanja o izvedenim radovima, 
4. način kontrole izvedenih radova, 
5. način plaćanja izvedenih radova. 

Ovlašćuje se općinskog načelnika Općine Končanica na sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka. 



 32 

 

Članak 7. 
 Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja povjerene uslužne komunalne djelatnosti, u svrhu 
obavljanja tih djelatnosti, donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i može s korisnikom usluge 
sklopiti ugovor o isporuci komunalne usluge. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog 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 
             Zdenko Popovački 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 363-01/19-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-20-2 
Končanica, 05. ožujak 2020. 

 
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 20. sjednici, održanoj 05. ožujka  2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

 izmjenama i dopunama Odluke  
o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica 

 
Članak 1. 

 
Glava II. POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI  

TRGOVAČKOM DRUŠTVU U SU/VLASNIŠTVU, koja obuhvaća članke 7. – 9. briše se. 
 

Članak 2. 
 

Dosadašnji članci 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. postaju stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 
13, i 14. 

 

Članak 3. 
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Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Končanica 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 
                                                                                         Zdenko Popovački 

 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 363-03/11-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-20-2 
Končanica, 05. ožujak 2020. 
 

Na temelju članka 10. Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12 i 89/17), 
sukladno odredbama 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 20. sjednici, održanoj 05. ožujka  2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama  

Odluke o upravljanju grobljima 
 

Članak 1. 
U Odluci o upravljanju grobljima („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 10/11) u 

članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Grobljima na području Općine Končanica upravlja KOMUNALAC KONČANICA društvo 

s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, trgovinu i usluge, Končanica, Končanica 
260, OIB: 92617111434  (u nastavku teksta: Uprava groblja).“ 
 

Članak 2. 
Članak 9. briše se. 
 

Članak 3. 
U članku 18. stavak 2. briše se 
 

Članak 4. 
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U članku 28. stavak 2. briše se 
 

Članak 5. 
Članak 30. briše se. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima stupa na snagu osmog 

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

 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
                                                                                        Zdenko Popovački 

 
 
 
               
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKAŽUPANIJA  

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 406-02/20-02/01                            
URBROJ: 2111/02-01-20-1 
Končanica, 05. ožujka 2020.                                                                     
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 01/13 
i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na 20. sjednici, održanoj 05. ožujka  2020. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne dugotrajne 

 i kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom prenosi se pravo vlasništva sljedeće nefinancijske proizvodne dugotrajne 

i kratkotrajne imovine KOMUNALCU KONČANICA društvu s ograničenom odgovornošću za komunalnu 
djelatnost, trgovinu i usluge, Končanica, Končanica 260, OIB: 92617111434: 
 

OSNOVNA 
SREDSTVA 
SITAN 
INVENTAR 

JM KOLIČIN
A 

NABAVNA 
VRIJEDNOST 
(kn) 

ISPRAVAK 
VRIJEDNOSTI 
(kn) 
na dan 
31.12.2019. 

SADAŠNJA 
VRIJEDNOST 
(kn) 
na dan 
31.12.2019. 

Prskalica STIHL 
SR 420 
 

 
kom 

 
         1 

 
        4.282,20 

 
        4.282,20 

 
               0,00 

Puhač STIHL 
B6-55 

 
kom 

      
          1 

 
        1.921,50 

 
       1.921,50 

 
               0,00 

Motorna kosa 
STIHL FS 350 

 
kom 

 
          1 

 
         4.611,60 

 
       4.611,60 

 
              0,00 
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Pila motorna 
HUSQ 359 

 
kom 

 
          1 

 
         4.172,40 

 
       4.172,40 

 
              0,00 

Škare STIHL 
HS 45 600 mm 

 
kom 

 
          1 

 
         2.799,90 

 
       2.799,90 

 
              0,00 

M. trimer HR 
143-II 

 
kom 

 
          1 

 
        4.084,05 

 
       3.471,44 

 
         612,61 

ECO Kosilica 
HB-70RH 9,5Ks 

 
kom 

 
         1 

 
      13.855,50 

 
     10.391,67 

 
      3.463,83 

Kosa FS 240 kom          1        5.500,00        3.850,02       1.649,98 
Kosa FS 240  kom           1        5.253,30       2.889,36       2.363,94 
Kosilica XM3 
KR84 es 

 
kom 

 
         1 

 
      16.199,10 

 
      4.859,74 

 
    11.339,36 

Motorna pila 
170 Plus 

 
kom 

 
          1 

 
        1.799,00 

 
     1.259,28 

 
         539,72 

Kontejner 7M3 
otvoreni  

 
kom 

 
          7 

 
     44.578,80 

 
   44.578,80 

 
            0,00 

Kontejner PVC 
1100 zeleni  

 
kom 

 
          1 

 
       1.451,80 

 
     1.451,80 

 
            0,00 

Kontejner PVC 
1100 zeleni 

 
kom 

 
          4 

 
      6.344,00 

 
     6.344,00 

 
            0,00 

Kontejner 7 M3 
otvoreni 

 
kom 

 
         1 

 
      7.949,52 

 
     7.949,52 

 
            0,00 

Kontejner 7 M3 
otvoreni-G 

 
kom 

 
         2 

 
    15.899,04 

 
    15.899,04 

 
            0,00 

Kombi vozilo – 
T5 kamionet   
2,0 TDI 

 
 
kom 

 
 
         1 

 
 
  121.000,00 

 
 
   20.166,70 

 
 
 100.833,30 

Auto prikolica 
ECO 2012 sa 
opremom  

 
 
kom 

 
 
         1  

 
 
     4.470,00 

 
 
     1.341,00 

 
 
     3.129,00 

U K U P N O:    266.171,71  142.239,97  123.931,74 
Osobno vozilo 
Škoda Roomster 
1,2 

 
 
kom 

 
 
        1 

 
 
   30.000,00 

 
 
    3.500,00 

 
 
   26.500,00 

EKO Kosilica 
HD-70 L8 

 
kom 

 
        1 

 
   19.831,25 

 
    1.983,12 

 
   17.848,13 

SVEUKUPNO:    316.002,96 147.723,09  168.279,87 
      
      

Članak 2. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Končanica potpiše Ugovor o prijenosu prava 
vlasništva nefinancijske proizvodne dugotrajne i kratkotrajne imovine. 
 

Članak 3. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica da postupi po odredbama ove Odluke te da 
izvrši isknjižavanje predmetne imovine sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
računskom planu. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.  

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

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 320-02/18-01/06                                                               
URBROJ: 2111/02-01-20-47 
Končanica, ____. ožujka 2020.                                                        NACRT IZMJENA I DOPUNA 
 

 
Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (Narodne Novine, broj 20/18, 115/18 i 

98/19), članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), 
Zaključka Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni 
razvoj (KLASA: UP/I-612-07/19-01/25, URBROJ: 2103/1-07-19-4) i Rješenja Bjelovarsko-bilogorske 
županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj (KLASA: UP/I-612-07/19-01/25, 
URBROJ: 2103/1-07-19-8) Općinsko vijeće Općine Končanica na 20. sjednici održanoj ____. ožujka 2020. 
godine, donosi  
 

O D L U K U  
o izradi izmjena i dopuna „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu RH na području Općine Končanica“  
 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Općine Končanica“ 
Članak  2. 

Izmjenama i dopunama „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 
području Općine Končanica“ mijenjaju se odredbe vezane uz: 

- provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 
- površine određene za zakup – maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta predviđenog za zakup 

iznosi 25,00 hektara. 
 

Članak 3. 
Sredstva za izradu izmjena i dopuna „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Općine Končanica“ biti će osigurana  u Proračunu Općine Končanica za 2020. 
godinu. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 

 
 
 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Zdenko Popovački 

 


