
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/20-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-20-2 
Končanica, 14. travanj 2020. 
 
 Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13, 1/18 i 1/20) i članka 58 i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/13 i 1/18), sazivam 
 

21. elektronsku sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 u razdoblju od 22. travnja (srijeda) 2020. godine od 8:00 sati do 23. travnja (četvrtak) 2020. 
godinu do 12:00 sati. 
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 
1. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba 

na području Općine Končanica te određivanju cijene ukopa, 
2. Razmatranje te davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa Komunalca Končanica d.o.o., 
3. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica 

na višegodišnje korištenje prostora u Končanici, Končanica 341, 
4. Razmatranje te usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica, 
- Aktualni sat.  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda, a isti se objavljuju i na Internet 

stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da na elektronskoj sjednici sudjelujete u zakazanom vremenu. Sva službena komunikacija 

obavljat će se putem e-maila opcina@koncanica.hr. 
S poštovanjem,    
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
          Zdenko Popovački 

 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

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

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 20. sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 05. ožujka 2020. 
godine u prostorijama vijećnice Općine Končanica, s početkom u 18:30 sati. 
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 Nazočni vijećnici: Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir Bušić i Jaroslav Koči - potpredsjednici, 
Franjo Fnek, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, Matina Danijel, Matina Saša i Škorić Trivo. 
 Odsutni vijećnici: Ivana Čović i Ivo Matošević - opravdano. 
 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, Marija Kubišta – vijećnica 
Bjelovarsko-bilogorske županije, novinar NIU Jednota i kod zadnje točke dnevnog reda grupa građana. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
  

Predsjednik Zdenko Popovački otvorio je ovu 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u 
VII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici od 
ukupno 12 vijećnika nazočno 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje 
zapisnik sa 19. sjednice. Na zapisnik nije bilo primjedbi te je on usvojen jednoglasno bez primjedbi. Nakon 
toga predložio je slijedeći dopunjeni 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

5. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 
području Općine Končanica, 

6. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 
za 2019. godinu, 

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

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

9. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 
2020. godini, 

10. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području 
Općine Končanica, 

11. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
na području Općine Končanica, 

12. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima, 
13. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 

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

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

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica, 
Dopuna: 

16. Razmatranje te donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Končanica, 

17. Razmatranje te davanje suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plača djelatnika u 
Češkom dječjem vrtiću Končanica, 

18. Razmatranje te donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja/ice Češkog dječjeg vrtića 
Končanica na mandatno razdoblje. 

- Aktualni sat  
Nakon ovakvog dopunjenog dnevnog reda predložio je izmijenjeni redoslijed točaka dnevnog reda 

kako slijedi: 
a. Razmatranje te davanje suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plača djelatnika u 

Češkom dječjem vrtiću Končanica, 
b. Razmatranje te donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja/ice Češkog dječjeg vrtića 

Končanica na mandatno razdoblje, 
c. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 

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

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

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

g. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 
2020. godini, 

h. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području 
Općine Končanica, 

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

j. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima, 
k. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 

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

grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade, 
m. Razmatranje te donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Končanica, 
n. Razmatranje po prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica. 
- Aktualni sat  
Predsjednik je prijedlog dopunjenog i izmjenjenog dnevnog reda dao na glasovanje i on je 

jednoglasno usvojen. 
 

1. Razmatranje te davanje suglasnosti na povećanje osnovice za obračun plaća djelatnika u 
Češkom dječjem vrtiću Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnila Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Na zadnjoj sjednici Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica donesena je Odluka o 
povećanju osnovice za obračun plača djelatnika u Češkom dječjem vrtiću Končanica za 10%. Navedeno 
povećanje je ugrađeno u Financijski plan ČDV Končanica za 2020. godinu te ne iziskuje dodatna sredstva iz 
Proračuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog davanja suglasnosti na 
povećanje osnovice za obračun plaća djelatnika zaposlenih u ČDV Končanica dao na glasovanje i on 
je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen slijedeći   

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnovici za obračun plaća djelatnika 
zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica 

 
2. Razmatranje te donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja/ice Češkog dječjeg vrtića 

Končanica na mandatno razdoblje 
Ovu točku uvodno je pojasnila Marija Kubišta, županijska vijećnica i ujedno i predsjednica 

Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica. Prijedlog za izbor i imenovanje ravnatelja/ice dobili su 
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Budući da ističe mandat potrebno je bilo raspisati natječaj. Na raspisani 
natječaj, koji je objavljen u Narodnim novinama, stranicama Općine Končanica i oglasnoj ploči, pristigla je 
jedna pravovaljana prijava Ponudu je dostavila dosadašnja ravnateljica Gordana Tomašek. Prijedlog 
Upravnog vijeća je da se prihvati prijava.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o imenovanju 
ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o imenovanju ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Končanica iz Končanice 
 

3. Razmatranje te usvajanje izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu na 
području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Izvješće o radu „Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 

2019. godinu na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izvješće je 
obuhvatilo aktivnosti koje provodi komunalno poduzeće na našem području. Radi se o zbrinjavanju 
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komunalnog otpada s našeg područja. Ono je temelj za izradu našeg izvješća o gospodarenju otpadom za 
2019. godinu a što je tema slijedeće točke dnevnog reda. Za naglasiti je da je u toku 2019. godine skupljeno 
manje komunalnog otpada u odnosu na 2018. godinu a posljedica je to i odvajanja komunalnog otpada na 
kućnom pragu plastike i papira. U toku 2019. godine skupljeno je ukupno 220660 kg otpada a 2018. godine 
241260 kg. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je za zbrinjavanje azbestnog otpada, jer u prošloj godini nije ga 
bilo po izvješću Darkom-a. 

Oto Janda, službenik je kazao kako je kazeta za azbestni otpad zatvorena i dok se na području 
županije ne iznađe rješenje, ovog zbrinjavanja nema.  

Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Izvješća o radu 
„Darkom“-a d.o.o. Daruvar za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen slijedeći 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu „Darkom“-a d.o.o. na području Općine 
Končanica u 2019. godini 

 
4. Razmatranje te usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 

za 2019. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Općine Končanica za 2019. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Kako je navedeno u 
prethodnoj točki, u toku 2019. godine skupljeno je manje komunalnog otpada s područja Općine Končanica 
u odnosu na 2018. godinu. Posljedica je to započinjanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada papira i 
plastike na kućnom pragu. Još uvijek se navedeno prikuplja u plastičnim vrećama ali do kraja godine trebalo 
bi svako domaćinstvo dobiti posebno kantu za plastiku i kantu za papir. Ukupno za provedbu ovog Plan za 
2019. godinu utrošeno je 37.532,93 kuna, u što ulazi odvoz smeća i nabava kontejnera za staklo.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na  
području Općine Končanica za 2019. godinu 

 
5. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2019. 

godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Analize dobili su svi vijećnici zajedno 

sa sazivom. Sukladno Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je donijeti Analizu stanja sustava civilne 
zaštite Općine Končanica za 2019. godinu. Bitnih promjena u odnosu na prošlu odnosno 2018. godinu nije 
bilo. Tu su sve snage bitne za sustav civilne zaštite na području Općine. Na kraju Analize nalazi se i plan i 
izvršenje financijskog plana vezano za civilnu zaštitu u 2019. godini.  

Vijećnik Franjo Finek upitao je da li se sastaje Stožer civilne zaštite. 
Oto Janda, službenik, kazao je kako se Stožer sastaje najmanje jednom godišnje odnosno 

prema potrebama. 
Kako po ovoj više točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Analize stanja sustava 

civilne zaštite Općine Končanica za 2019. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2019. godinu 
 

6. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. 
godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Končanica za 2020. godinu dobili su vijećnici zajedno sa sazivom. Kao i za prethodnu godinu, tako i 
za 2020. godinu donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica. On se u bitnom ne 
razlikuje od Plana koji je bio predviđen za 2018. godinu. U planu su navedene postrojbe s kojima se planira 
u slučaju bilo kakvih prirodnih nepogoda. Isto tako predviđena su i financijska sredstva za ostvarenje Plana i 
za 2020. godinu ona iznose 406.000,00 kuna a tako i za 2021. i 2022. godinu. Sve je to podložno 
promjenama. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Plana razvoja sustava 
civilne zaštite Općine Končanica za 2020. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen 

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2020. godinu 
 

7. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine Končanica u 
2020. godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području 

Općine Končanica u 2020. godini dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovim Programom predlaže se 
pomoć mladim poduzetnicima kod otvaranja obrta kao i kod zapošljavanja novih osoba. Kod otvaranja obrta 
predlaže se pomoć u visini od 5.000,00 kuna bespovratno te kod zapošljavanja novozaposlenih osoba u 
iznosu od 5.000,00 kuna po osobi, uz određene kriterije. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa poticanja 
poduzetništva na području Općine Končanica u 2020. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen  

Program poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2020. godini 
 

8. Razmatranje te usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na 
području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. I narednih nekoliko 
točaka dnevnog reda vezane su uz komunalno poduzeće Komunalac Končanica d.o.o.. Komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina, održavanje građevina, javnih zelenih površina, 
javne rasvjete, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja, čišćenje javnih površina, društvenih 
domova te usluge pokopa pokojnika. Navedeno se ustupa temeljem ugovora sa Općinom Končanica za 
svaku djelatnost i posebno za svaku godinu a u skladu s općim uvjetima poslovanja Komunalac Končanica 
d.o.o. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je da je dovoljno osoba za obavljanje ovih povjerenih poslova. 
Direktorica Komunalca Končanica d.o.o. kazala je kako sada ima 3 zaposlena radnika od kojih 

je jedan na dugotrajnom bolovanju. Plan je zapošljavanje dodatnih radnika. 
Kako po ovoj točki nije više bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o povjeravanju 

obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području 
Općine Končanica 

 
9. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi 
se o usklađivanju sa prethodno donesenom Odlukom. Temeljem te Odluke iz ove Odluke brišu se odredbe 
vezano za komunalne djelatnosti koje se povjeravaju komunalnom poduzeću Komunalac Končanica d.o.o. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Končanica 

 
10. Razmatranje te usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 

Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
upravljanju grobljima dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Kako smo Odlukom o povjeravanju 
obavljanja komunalnih djelatnosti, djelatnost ukopa i poslova vezano za održavanje groblja prenijeli na 
Komunalac, predlaže se izmjena Odluke o upravljanju grobljima odnosno usklađenje sa navedenim.  
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o upravljanju grobljima dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima 
 

11. Razmatranje te usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i 
kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nefinancijske 

proizvodne i kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. S 
obzirom da smo prenijeli ovlasti treba prenijeti i sredstva i opremu za rad Komunalcu Končanica d.o.o. 

Kako po ovoj toki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o prijenosu prava 
vlasništva nefinancijske proizvodne i kratkotrajne imovine Komunalcu Končanica d.o.o. dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena  

Odluka o prijenosu prava vlasništva nefinancijske proizvodne i kratkotrajne 
imovine Komunalcu Končanica d.o.o. 

 
12. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. I ova točka vezana je za Komunalac Končanica d.o.o. Kako 

su prešle ostale ovlasti tako i ovu djelatnost je preuzeo Komunalac Končanica d.o.o.. Radi se o usklađenju 
sa prije donesenim odlukama. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je da li to poskupljuje sadašnju naknadu i sve što se tiče ukopa. 
Direktorica Komunalca Končanica d.o.o. kazala je kako ne dolazi do povećanja godišnje 

grobne naknade osim dodatnog PDV-a, budući je Komunalnac u sustavu PDV-a. 
Nakon kraće rasprave, u kojoj su sudjelovali Općinski načelnik, predsjednik, vijećnici Jaroslav 

Koči i Franjo Finek, pročelnik, predsjednik je prijedlog Odluke o stavljanju van snage Oduke o visini 
naknade za dodjelu grobnog mjesta i visini godišnje grobne naknade dao na glasovanje i on je sa 9 
glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

Odluka o stavljanju van snage Odluke i visini naknade za dodjelu novog grobnog  
mjesta i visini godišnje grobne naknade 

 
13. Razmatranje te donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi 
ukinuti su Uredi državne uprave u županijama sa krajem prošle godine. Sada nadzor nad općim aktima vrše 
Ministarstva, svatko u svom djelokrugu. Ovo je samo usklađenje sa navedenim izmjenama. 

Prijedlog Statutarne odluke razmatrala je i Komisija za Statut i poslovnik te je suglasna sa 
navedenim izmjenama. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Statutarne odluke o 
izmjenama i dopunama Statuta Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Statutarna Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Končanica 
 

14. Razmatranje po prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 

Odluka je podijeljena u dva dijela. Prvi dio se tiče nature odnosno provedbe postupka prethodne ocjene 
prihvatljivosti za ekološku mrežu a za što smo već dobili rješenje Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu 
okoliša i ruralni razvoj i koji smo već uvrstili u Program, a drugi dio se odnosi na površine određene za 
zakup odnosno maksimalne površine predviđene za zakup, koje su do sada predviđene do 300,00 hektara a 
temeljem inicijative građana da one iznose do 25,00 hektara. Ukoliko se navedeno prihvati pristupa se izradi 
izmjena i dopuna Programa, koji ide na javnu raspravu te na jednoj od idućih sjednica na usvajanje te 
traženje suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je da li se danas donosi i maksimalna površina. 
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Pročelnik je kazao kako se danas ovo rješava. 
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o izradi izmjena 

i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine 
Končanica razdvojio u dva dijela. Izmjene oko ekološke mreže jednoglasno su usvojene a površine 
određene za zakup do 25,00 hektara su sa 8 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 
„SUZDRŽAN“ usvojene te je donesena 

Odluka o izradi izmjena i dopuna „Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica“ 

 
- Aktualni sat  

 Vijećnik Mladen Herout zamolio je da se urgira kod Hrvatskih šuma da se uklone dva hrasta 
na Horinovom sokaku, na putu prema Otkopima. 

Vijećnik Franjo Finek upitao je kad će se nasipati put od Končaničkih Vinograda prema 
Šibiću, jer je u jako lošem stanju. 

Općinski načelnik je kazao kako će se kontaktirati sa Hrvatskim šumama vezano za put za 
Otkope a isto tako nasut će se i put prema Šibiću. 
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu, te 
zaključio rad ove 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:34 sati. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 20. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 

 
 
 
 
 
               
              REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKAŽUPANIJA  

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-05/17-01/01                            
URBROJ: 2111/02-01-20-3 
Končanica, 23. travnja 2020.                                                                     
 

Na temelju odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 
32/20) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 01/13 i 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Končanica na 21. elektronskoj sjednici, održanoj 23. travnja 2020. godine, donijelo 
je 
 

 
O D L U K U 

stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području  
Općine Končanica te određivanju cijene ukopa 

 
 

 



 8 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o vršenju ukopa umrlih osoba na području  
Općine Končanica te određivanju cijene ukopa („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 03/17 i 6/18). 
 

Članak 2. 
 

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

OBRAZLOŽENJE 
Nacrta Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području 

Općine Končanica te određivanju cijene ukopa 
 
 

Na temelju odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 
110/18 i 32/20) a sukladno donesenim Odlukama na prošloj sjednici Općinskog Vijeća Općine 
Končanica, izrađen je Nacrt Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na 
području Općine Končanica te određivanju cijene ukopa kojim bi se stavila navedena Odluka van 
snage jer je obavljanje komunalne usluge ukopa preneseno na trgovačko društvo Komunalac 
Končanica d.o.o. 

Sukladno navedenom potrebno je donijeti predloženu Odluku jer Općina Končanica više ne 
obavlja navedenu komunalnu uslugu ukopa kako bi došlo do usklađenja s Komunalcem Končanica 
d.o.o.  
 
 
 

KOMUNALAC KONČANICA d.o.o. 
KONČANICA 260, 
43505 KONČANICA 
O43/220-898 
komunalac@koncanica.hr 
OIB:92617111434 
MB:5089948 
HR6923400091111011670 
 
 
Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14, 110/15 i 14/19), Zakona o grobljima (19/98, 50/12 i 89/17), Pravilnika o 
grobljima (NN 99/02), Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98), Pravilnika o 
uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o 
uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, 
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pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 116/18) i Odluke o upravljanju grobljima („Službeni glasnik Općine 
Končanica“ broj 10/11 i 1/20) Uprava Društva – direktorica Ivana Valenta, dipl.oec. dana ______________ godine 
donosi 
 
 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA 
 
I. OPĆE ODREDBE 
                                                                      Članak 1. 
 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
određuju se uvjeti korištenja usluge ukopa na području Općine Končanica, a prije svega: 
 
- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, 
- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, 
- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 
 
II. ODREĐIVANJE POJMOVA 
 
                                                                      Članak 2. 
 

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini izrazi imaju slijedeće značenje: 
 
1. Isporučitelj grobljanskih usluga – na području Općine Končanica grobljima upravlja Komunalac Končanica d.o.o., 
OIB: 92617111434, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), 
 
2. Korisnik grobnog mjesta – fizička osoba s pravom korištenja grobnog mjesta nakon dodjele grobnog mjesta na 
korištenje uz uvjet da ga održava i plaća godišnju grobnu naknadu (u daljnjem tekstu: Korisnik), 
 
3. Vlasnik groba – vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Općina Končanica. Fizičke osobe mogu biti 
Korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnih građevina, 
 
4. Grobljanske usluge – podrazumijevaju dodjelu grobnog mjesta na korištenje, usluge ukopa, 
 
5. Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta – naknada koja se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja, 
 
6. Naknada kod dodijele grobnog mjesta – naknada koju Korisnik plaća kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, 
 
7. Groblje – ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura, 
 
8. Grobna polja – više grobnih redova s pristupnim stazama, 
 
9. Grobni redovi – niz grobnih mjesta (grobova), 
 
10. Neto površina groba – parcela grobnog mjesta (grob), 
 
11. Bruto površina groba – neto površina grobnog mjesta uvećana za razmak između grobnih mjesta, 
 
12. Nadgrobna građevina – spomenik i pokrovna ploča, 
 
13. Napušteno grobno mjesto – grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina, te se može 
ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od zadnjeg ukopa u grob, odnosno, 30 godina od 
zadnjeg ukopa u grobnicu. 
 
14. Ukop – polaganje pokojnika (posmrtnih ostataka) u grobno mjesto, 
 
15. Ceremonija pogreba – posljednji ispraćaj pokojnika koji započinje izlaskom iz mrtvačnice, a završava ukopom u 
grobno mjesto, 
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16. Izjava o odricanju grobnog mjesta u korist Isporučitelja – izjava ovjerena kod javnog bilježnika kojom se Korisnik 
odriče grobnog mjesta, odnosno besplatno prenosi pravo korištenja na Isporučitelja, 
 
17. Potvrda o posjedovanju grobnog mjesta – potvrda koju izdaje Isporučitelj u svrhu provođenja ostavinskog postupka 
nakon smrti Korisnika grobnog mjesta, 
 
18. Prijava za izgradnju grobnice, groba s okvirom ili adaptaciju grobnog mjesta – prijava koju podnosi Korisnik 
grobnog mjesta Isporučitelju ukoliko ima namjeru izgrađivati grobno mjesto, 
 
19. Pravo korištenja – pravo ukopa i pravo raspolaganja grobnim mjestom,  
 
20. Rješenje o nasljeđivanju – rješenje koje donosi Općinski sud ili javni bilježnik u ostavinskom postupku nakon smrti 
Korisnika grobnog mjesta i koje je, između ostalog, mjerodavno za prijenos prava korištenja grobnog mjesta s 
Korisnikom na nasljednika,  
 
21. Ugovor o ustupanju grobnog mjesta – ugovor u pisanom obliku ovjeren kod javnog bilježnika kojim Korisnik 
grobnog mjesta pravo korištenja prenosi na treću osobu, 
 
22. Održavanje groblja – uređenje i održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa umrlih, održavanje 
uređaja i instalacija, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na 
grobljima, 
 
 
III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE 
 
                                                                       Članak 3. 
 

Isporuka grobljanskih usluga zaključuje se na temelju izdavanja računa za tražene usluge Korisniku. 
Grobljanske usluge isporučuju se na neodređeno vrijeme. 
Plaćanjem računa Korisnik prihvaća ove Opće uvjete. 
Isporučitelj je obvezan, na zahtjev Korisnika, bez naknade uručiti ove Opće uvjete. 

 
Prava i obveze isporučitelja 
 
                                                                        Članak 4. 
 

Prava i obveze isporučitelja regulirane su Zakonom o grobljima (pročišćeni tekst zakona, NN 19/98, 50/12, 
89/17), Pravilnikom o grobljima  (NN, broj 99/02), i ostalim zakonskim propisima iz ove djelatnosti. 
 
                                                                        Članak 5. 
 

Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i 
registra umrlih osoba (NN 143/98). 
 
 
                                                                       Članak 6. 
 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja 
opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme 
pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba 
(NN 116/18). 
 
 
                                                                      Članak 7. 
 

Prijava za ukop može se obaviti u radno vrijeme Komunalca Končanica d.o.o. 
Prijava smrtnog slučaja može se obaviti svaki dan od 7:00 do 15:00. 
Pogreb se može obaviti najranije 24 sata nakon nastupanja smrti u dogovoru s Isporučiteljem. 
Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom, blagdanima i praznicima. U tom slučaju pogreb se obavlja prvog idućeg 

radnog dana. 
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                                                                        Članak 8. 
 

Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s Isporučiteljem dan prije 
pogreba. 

Vrijeme pogreba određuje se redoslijedom dolaska. 
 
                                                                        Članak 9. 
 

Redoslijed prodaje grobnih mjesta određuje Isporučitelj. 
 
                                                                       Članak 10.  
 

Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na grobnom mjestu ako za to nema dokaza. 
 
 
Prava i obveze korisnika 
 
                                                                       Članak 11. 
 

Obveza korištenja grobljanske usluge započinje trenutkom stjecanja prava korištenja dodjelom grobnog mjesta 
na korištenje ili prenošenjem prava korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika na nasljednika Rješenjem o 
nasljeđivanju, kao i prenošenjem prava korištenja Ugovorom o ustupanju grobnog mjesta trećoj osobi. 

Dan stjecanja pravomoćnosti Rješenja o nasljeđivanju , kao i dan potpisa Ugovora o ustupanju grobnog mjesta 
trećim osobama smatraju se danom prenošenja prava korištenja na novog korisnika. 
              Korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su u roku 30 dana dostaviti Isporučitelju presliku Rješenja o 
nasljeđivanju ili Ugovora o ustupanju grobnog mjesta, kao i sve promjene koje se odnose na promjenu adrese na koju se 
šalju računi i druge relevantne podatke koji utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge. 

Ako se po ostavinskoj raspravi jedno grobno mjesto prenosi na više nasljednika, nasljednici su dužni izjavom 
kod javnog bilježnika odrediti koji će se od nasljednika upisati u grobljansku evidenciju kao korisnik. Izjava ne 
isključuje pravo korištenja i pravo ukopa. 
 
                                                                     Članak 12. 
 

Korisnik je obvezan pravodobno prijaviti ispuniti Zahtjev za radove na izgradnji grobnice, groba s okvirom ili 
adaptaciji grobnog mjesta ukoliko ima namjeru obaviti bilo kakve promjene na uređenju i izgradnji grobnog mjesta. 
 
                                                                     Članak 13. 
 

Sve zahtjeve Korisnik podnosi Isporučitelju radnim danom u sjedištu Isporučitelja u Končanici. 
 
                                                                    Članak 14. 
 

Ako se Korisnik namjerava odreći grobnog mjesta u korist Isporučitelja, dužan je dati pisanu Izjavu ovjerenu 
kod javnog bilježnika o odricanju grobnog mjesta u korist Isporučitelja. 
 
 
                                                                    Članak 15 . 
 

Korisnici grobnih mjesta su dužni grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te održavati red i 
čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta. 

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.     
 
 
                                                                     Članak 16. 
 



 12 

Ukoliko se ukop obavlja u grobnicu, Korisnik je dužan osigurati dvostruki lijes i to unutarnji limeni, a vanjski 
drveni. 
 
 
IV. KORIŠTENJE HLADNE KOMORE 
 
                                                                     Članak 17. 
 

Uprava groblja pruža usluge korištenja hladne komore na groblju u Končanici. 
 
 
                                                                     Članak 18. 
 

Korisnici hladne komore su fizičke ili pravne osobe registrirane za pogrebne poslove. 
 
                                                                      Članak 19. 
 

Preuzimanje i smještaj umrlih osoba u hladnu komoru, kao i predaja umrlih osoba iz hladne komore obavlja se 
svaki radni dan u vremenu od 7-14 sati 

U iznimnim slučajevima, kada je umrlu osobu potrebno smjestiti u hladnu komoru izvan predviđenog radnog 
vremena uprave groblja, smještaj u hladnu komoru obavlja fizička ili pravna osoba koja doveze umrlu osobu. Za ovakve 
slučajeve uprava groblja izdaje račune svim fizičkim i pravnim osobama koje koriste hladnu komoru sukladno važećem 
Cjeniku.  

 
 

V. RJEŠENJE O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE 
 
                                                                       Članak 20. 
       
             Grobna mjesta dodjeljuje na korištenje uprava groblja na neodređeno vrijeme temeljem zahtjeva korisnika. 
            Po podnošenju zahtjeva od strane korisnika, uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta na 
korištenje. Rješenjem se utvrđuje korisnik grobnog mjesta te visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje. 
              Protiv rješenja korisnik može podnijeti žalbu tijelu uprave nadležnom za komunalne poslove. 
 
 
VI. RJEŠENJE O KORIŠTENJU GROBNOG MJESTA   
         
                                                                     Članak 21. 
 
        
         Rješenje o korištenju grobnog mjesta zaključuje se na temelju zahtjeva korisnika usluge. 
         Rješenje se zaključuje na neodređeno vrijeme uz naknadu, sukladno javnim ovlastima groblja. 
         U rješenju se određuje korisnik grobnog mjesta na čiju će adresu uprava groblja dostavljati račune za godišnju 
grobnu naknadu, visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, položaj, vrsta i veličina grobnog mjesta 
te imena, ako postoje, ukopanih osoba. 
         Donošenjem rješenja korisnik u svemu prihvaća ove opće uvjete. 
         Pri donošenju rješenja uprava groblja je dužna, na zahtjev korisnika, bez naknade uručiti mu ove opće uvjete. 
 
 
VII. UVJETI PRUŽANJA KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE    
 
Uvjeti za ograničenje ili obustavu isporuke usluge 
 
                                                                    Članak 22. 
 

Korisniku nije dozvoljeno oko grobnog mjesta postavljati klupe. 
Korisniku nije dozvoljeno oko grobnog mjesta saditi biljni materijal bez prethodne konzultacije s 

Isporučiteljem. 
Ukoliko Korisnik postupa protivno stavku 1. i 2. ovog članka, Isporučitelj ima pravo ukloniti navedeno. 
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                                                                  Članak 23. 
 

Klesarski radovi mogu se izvoditi od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati odnosno do pola sata prije početka 
prvog pogreba (kad ima ukop). 

Iznimno, u vrijeme trajanja pogreba, izvođači radova dužni su prekinuti sve radove do završetka ceremonije 
pogreba. 

Zahtjev Izvođača za izvođenje radova na groblju na području Općine Končanica mogu podnijeti pravne i 
fizičke osobe. 

Za svaki rad na uređenju i/ili izgradnji grobova/grobnica na grobljima koji Korisnici planiraju na grobnim 
mjestima koja su im dodijeljena potrebno je prethodno podnijeti zahtjev te zatražiti odobrenje za izvođenje radova. 
Zahtjev korisnika za izvođenje radova mora sadržavati sve podatke o grobnom mjestu i korisniku ili sukorisnicima,  o 
izvođaču radova, dokaz o uplati , a kompletni predviđeni radovi moraju biti opisani. Uprava groblja po primitku 
zahtjeva utvrdit će da li je podnositelj zahtjeva korisnik grobnog mjesta i podmiruje li uredno sve obveze. 

Prilikom ulaska u groblje Izvođač je dužan na zahtjev ovlaštene osobe na groblju dati na uvid odobrenje za 
izvođenje radova, a po izlasku iz groblja dužan je omogućiti pregled vozila. 
Kod izvođenja radova Izvođač se mora pridržavati ovih odredbi: 

- susjedne grobove/grobnice ne smije onečistiti ili na koji drugi način oštetiti, 

- zemlju, stare nadgrobne građevine, betonske temelje, otpatke i korov mora odmah utovariti 

odvesti odmah izvan groblja u vlastitoj režiji i zbrinuti na propisan način u protivnom će mu biti 

ispostavljen račun za zbrinjavanje otpada. 

- Mjesto rada je dužan dovesti u prvobitno stanje. Ukoliko to ne učini Isporučitelj usluga će isto 

izvršiti na njegov trošak. 

- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju Izvođač može koristiti samo puteve 

i staze koje odredi Isporučitelju usluga. Materijal (kamen, šljunak, cement i sl.) 

Izvođač se obvezuje držati na groblju samo kroz kraće vrijeme neophodno za izvršenje radova i to 

tako da ne ometa prohodnost. 

 
 
VIII. NAČIN MJERENJA, OBRAČUN I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE 
 
 
                                                                        Članak 24. 
 

Cijene isporučene komunalne usluge (dalje: grobljanskih usluga)  utvrđene su važećim Cjenikom Isporučitelja 
usluga. 

Korisnik komunalne usluge plaća na osnovi ispostavljenog računa Isporučitelja. 
 
 
IX. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE USLUGA 
 
                                                                       Članak 25. 
 

Kupnja grobnog mjesta nije dozvoljena u svrhu preprodaje. 
 
 
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
                                                                     Članak 26. 
 

Sve osobne podatke koje skupi isporučitelj se obvezuje koristiti isključivo u svrhu obavljanja poslovne 
djelatnosti i sukladno važećim propisima o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. 
 
                                                                      Članak 27. 
 

Ovi opći uvjeti objavit će se na oglasnoj ploči uprave groblja, odnosno Komunalac Končanica d.o.o.  
 
                                                                     Članak  28. 
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Opći uvjeti stupaju na snagu 8 dana nakon objave. 
 

                                                                                                                                    DIREKTOR: 
                                                                                                                           Ivana Valenta dipl.oec.            
 
 

OBRAZLOŽENJE 
Prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

 komunalne usluge ukopa Komunalca Končanica d.o.o. 
 
 

Komunalac Končanica d.o.o. je na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) dužan izraditi Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa. 

Prijedlog  Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa Vam dostavljamo u prilogu te se 
njima utvrđuju: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge 
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i 
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 
Davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa je 

preduvjet za donošenje istih a donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa je 
preduvjet za sklapanje ugovora između Općine Končanica i Komunalca Končanica d.o.o. o isporuci 
komunalne usluge ukopa. 

Davanjem prethodne suglasnosti na predložene Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa bi se stekli svi pravni uvjeti za sklapanje navedenog ugovora o isporuci komunalne usluge 
ukopa kojim bi se ispunile sve zakonske obveze za uredno funkcioniranje Komunalca Končanica 
d.o.o. 
 

 
 
 
 
 
               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 372-03/20-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-20-1 
Končanica, 23. travnja 2020. 
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13 i 
1/18) a u skladu sa Odlukom o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 2/16), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. elektronskoj 
sjednici, održanoj dana 23. travnja 2020. godine, donosi  
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica na višegodišnje korištenje 

prostora u Končanici, Končanica 341 
 

 



 15 

I. 
 Ovom Odlukom Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica, Končanica 258, 43 505 
Konpčanica, OIB: 52653416678, dodjeljuje se prostor za rad i djelovanje u svrhu odgoja i obrazovanja 
djece u dijelu poslovne zgrade u Končanici, Končanica 341, u vlasništvu Općine Končanica. 
Poslovni prostor dodjeljuje se na nenaplatno korištenje na neodređeno vrijeme. 
 

II. 
 Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke sastoji se od 12 prostorija, dvije učionice, spremišta, tri 
hodnika, zbornice, dvorane, tri sanitarna čvora i predprostora, ukupne površine 294,91 m2.  
 

III. 
Redovito održavanje dodjeljenog prostora pada na teret korisnika. 

 Bez suglasnosti vlasnika, korisnik ne smije vršiti preinake navedenog prostora niti veće građevinske 
zahvate. 
 

IV. 
 Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor o dodjeli navedenog prostora između ravnatelja Češke 
osnovne škole Josipa Ružičke Končanica i načelnika Općine Končanica, kojim će se pobliže regulirati 
odnosi. 
 

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

OBRAZLOŽENJE 
Nacrta Odluke o davanju Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica na višegodišnje 

korištenje prostora u Končanici, Končanica 341 
  

 
ČOŠ Josipa Ružičke već dugo vremena koristi dio prostora poslovne zgrade Općine 

Končanica na adresi Končanica 341 (stara škola), međutim to korištenje prostora dosad nije 
regulirano nikakvim ugovorom. 

S obzirom da je to neprihvatljivo kako sa strane Općine Končanica tako i strane ČOŠ Josipa 
Ružičke Končanica ovim Nacrtom Odluke se predlaže pravno reguliranje korištenja navedenog 
prostora. 

Ovim Nacrtom Odluke se predlaže davanje prostora iz članka 2. Odluke na višegodišnje 
nenaplatno korištenje jer se radi o djelatnosti odgoja i obrazovanja djece kako bi se regulirao 
navedeni odnos na temelju zakona. 

U suštini se ništa ne bi promijenilo jer bi ČOŠ Josipa Ružičke nastavio koristiti prostore koje 
i do sada koristi, međutim mi bi izvršili svoju zakonsku obvezu što se tiče upravljanja nekretninama 
jer bi prihvaćanjem ove Odluke dobili pravnu osnovu za sklapanje ugovora sa ČOŠ Josipa Ružičke 
kojim bi pravno regulirali korištenje navedenog prostora. 

ČOŠ Josipa Ružičke je isto potrebno da ima sklopljen ugovor o korištenju prostora zbog 
implementacije propisa o zaštiti djece kao i propisa o mjerama zaštite na radu a to ništa ne mogu 
bez sklopljenog ugovora o korištenju navedenog prostora. 
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Sukladno navedenom predlažemo prihvaćanje predloženog Nacrta Odluke kojim bi pravno 
regulirali korištenje navedenog prostora između Općine Končanica i ČOŠ Josipa Ružičke. 

  
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

                                                                                               PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 320-02/18-01/10 
URBROJ: 2111/02-01-20-21 
Končanica, 23. travnja 2020. 
 
 Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”,  broj 
20/18, 115/18 i 98/19), 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 od 07. listopada 
2019. godine), Odluke o izradi izmjena i dopuna „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica“ (KLASA: 320-02/18-01/06,                                                              
URBROJ: 2111/02-01-20-47 od 05. ožujka 2020.) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 21. elektronskoj 
sjednici, održanoj 23. travnja 2020. godine, donosi  
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Končanica 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom usvaja se izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica. 
 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području Općine Končanica u Programu se mijenjaju 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. 

 Sastavni dio ove Odluke je i izmijenjeni i dopunjeni Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općinu Končanica. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.  
 
 
 
 
                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                  OPĆINE KONČANICA 
                     Zdenko Popovački 
           

OBRAZLOŽENJE 
Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim  
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           zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica 
 

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 
98/19), 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 od 07. listopada 2019. godine) i Odluke o izradi izmjena i 
dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Končanica (KLASA: 320-02/18-01/06, URBROJ: 2111/02-01-20-47 od 05. ožujka 2020.), Općina Končanica je 
provela  Javni uvid za nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Končanica koji vam dostavljamo u prilogu. 

Izmjene i dopune se odnose na 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. 
 
Javni uvid je trajao u razdoblju od 10. ožujka 2020.g. do 25. ožujka 2020. g. te su na predložene Izmjene i 

dopune Programa stigle dvije primjedbe. 
Prva primjedba je od OPG Karlović Gordane, koja je stigla u roku i koju vam dostavljamo u prilogu a njome 

se traži da određene čestice predviđene za povrat i zakup prenamijenimo u čestice predviđene za prodaju. S obzirom na 
gore navedene razloge koji su predmet javnog uvida ovih Izmjena i dopuna Programa (provedba postupka prethodne 
ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i površine određene za zakup – maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta 
predviđenog za zakup iznosi 25,00 hektara) ova tražena prenamjena nije predmet javnog uvida te kao takva nije 
osnovana niti joj se može udovoljiti.  

Sukladno tome predlažemo da se ova primjedba odbije kao neosnovana. 
 
Druga primjedba je od Poljodar Tima d.o.o., koja je isto stigla u roku i koju vam dostavljamo u prilogu koja 

se odnosi na predmet javnog uvida vezanog uz Izmjene i dopune Programa – odnosi se na površine određene za zakup – 
maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta predviđenog za zakup iznosi 25,00 hektara gdje navode razloge zašto bi 
trebalo ostati i dalje predviđeno 300 hektara. 

Sukladno tome pozivam vas da se očitujete prihvaćate li ili odbijate ovu primjedbu. 
 

Nakon očitovanja na pristigle primjedbe kao i sukladno očitovanju na iste molimo vas da se očitujete ako usvajate 
Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Končanica a vezano uz: 

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

zakup iznosi 25,00 hektara. 

kako bismo Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Končanica mogli poslati na dobivanje suglasnosti u Ministarstvo poljoprivrede. 
 


