
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-21-2 
Končanica, 01. travanj 2021. 
 
 Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 1/21), sazivam 
 
 

28. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 
 za 08. travanj (četvrtak) 2021. godine u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Končanica, Končanica 268, s početkom u 20:00 sati. 
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2020. 
godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu,  

2. Razmatranje te donošenje Odluke o raspodjeli viška/manjka prihoda iz 2020. godine, 
3. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini, 
4. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini, 
5. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju Programa izvršenja utroška sredstava 

ostvarenih od oblika korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 
6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2020. godinu, 
7. Razmatranje po prijedlogu Odluke o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine u 2020. godini, 
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova 

i kuća u vlasništvu države u 2020. godini, 
9. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

2020. godinu, 
10. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. 

godinu,  
11. Razmatranje te usvajanje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za 

razdoblje od 2021-2025. 
12. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva na području Općine 

Končanica u 2021. godini, 
13. Razmatranje te donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 

području Općine Končanica za 2021. godinu, 
14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o 

pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove JVP GRADA DARUVARA, 
15. Donošenje Odluke o dodjeli zahvalnica 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 27. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine 

Končanica. 
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Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost 
molimo javiti na tel. 325-021. 

Na sjednici je obvezno nošenje zaštitnih maski. 
S poštovanjem,    
 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE KONČANICA 
      Zdenko Popovački 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, 23. veljača 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 27. elektronske sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane u 
vremenu od  23. veljače 2021. godine od 8:00 sati do 23. veljače 2021. godine do 18:00 sati. 
 Elektronska sjednica održana je putem telefona 043/325-021 i putem e-maila: 
opcina@koncanica.hr. Elektronskoj sjednici odazvali su se; Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir 
Bušić i Jaroslav Koči - potpredsjednici, vijećnici; Čović Ivana, Herout Alen, Herout Mladen, Koči 
Milouš, Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Elektronskoj sjednici nisu se odazvali vijećnici: Franjo Finek i Danijel Matina. 
 Vijećnicima je putem e-maila i neposrednom dostavom dostavljen sav materijal za 27. 
elektronsku sjednicu sa pojašnjenima Jedinstvenog upravnog odjela po svim točkama dnevnog reda 
(8. točki dnevnog reda) te zapisnik sa 26. sjednice. Na zapisnik sa prošle 26. sjednice nije bilo 
primjedbi i on je jednoglasno prihvaćen.  

Predloženi dnevni red 27. elektronske sjednice glasi: 
d  n  e  v  n  i      r  e  d 

 

16. Razmatranje te donošenje novog Statuta Općine Končanica, 
17. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
18. Razmatranje te usvajanje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Končanica, 
19. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. 

Daruvar za područje Općine Končanica za 2020. godinu, 
20. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Končanica za 2020. godinu, 
21. Razmatranje po zamolbi studentice Renate Kučera o odustajanju od dodijeljene 

stipendije, 
22. Razmatranje po zamolbi studenta Deana Trkulja o odustajanju od dodijeljene stipendije, 
23. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji poljoprivednog zemljišta u k.o. Končanica u 

vlasništvu Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi a niti dopuna pa je on jednoglasno usvojen.  

 
1. Razmatranje te donošenje novog Statuta Općine Končanica 
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U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN broj 144/20), predlaže se donošenje novog Statuta Općine Končanica, radi 
usklađenja sa zakonskim osnovama. Po novome, s obzirom na broj stanovnika načelnik nema 
zamjenika, jedino ostaje zamjenik iz reda pripadnika nacionalnih manjina a isto tako smanjuje se broj 
članova predstavničkog tijela sa 11 na 9 članova. Prijedlog novog Statuta Općine Končanica 
dostavljen je svim vijećnicima zajedno sa sazivom.  

O navedenom je raspravljala i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 
koja se složila sa novim prijedlogom Statuta Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog novog Statuta Općine Končanica 
dan je na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i jednim glasnom „SUZDRŽAN“ usvojen te je 
donesen   

Statut Općine Končanica 
 

2. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
U skladu s navedenim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN broj 144/20), predlaže se donošenje novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Končanica. Do sada predsjednik je imao dva zamjenika, sada se predlaže jedan zamjenik. Broj 
članova predstavničkog tijela smanjuje se sa 11 na 9 članova. Ostale izmjene vezane su uz navedene 
promjene.  

O navedenom je raspravljala i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, 
koja se složila sa novim prijedlogom Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Končanica je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen  

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Končanica 
 

3. Razmatranje te usvajanje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Končanica 
Nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Končanica i jedinstvene javne rasprave nakon dobivenog mišljenja Upravnog 
odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije kao i 
mišljenja Zavoda za prostorno uređenje BBŽ, predstoji usvajanje II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Končanica. Navedeno je rađeno radi odvodnje Općine Končanica. Prijedlog II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Končanica je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je 
donesena 

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Končanica 

 
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom 

d.o.o. Daruvar za područje Općine Končanica za 2020. godinu 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. Daruvar za područje 

Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je na području 
Općine Končanica u 2020. godini skupljeno 192.080 kg miješanog komunalnog otpada, 10.810 kg 
otpadnog papira, 8.620 kg otpadne plastike, 4.430 kg stakla i 215 kg odjeće. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. Daruvar na području Općine Končanica za 2020. godinu 
jednoglasno je usvojen te je donesen  

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Darkom-a d.o.o. na području  
Općine Končanica u 2020. godini 

 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Končanica za 2020. godinu 
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Prijedlog izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zakonska je obveza izrade 
izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine  za svaku kalendarsku godinu. 
Općinski načelnik je dana 03. veljače podnio izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine 
Končanica temeljem raspoloživih podataka od komunalnog poduzeća Darkom, komunalnog poduzeća 
Komunalac Končanica te vlastitih izvora podataka. Uglavnom smanjuje se količina komunalnog 
otpada a prvenstveno radi provedbe odvojenog prikupljanja otpada.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za 2020. godinu jednoglasno je usvojen 
te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Končanica za 2020. godinu 

 
6. Razmatranje po zamolbi studentice Renate Kučera o odustajanju od dodijeljene 

stipendije 
Studentica Renata Kučera podnijela je zamolbu za odustajanjem od dodijeljene 

stipendije od strane Općine Končanica, budući je ista dobila državnu stipendiju. Stipendistica je 
prošle godine podnijela zahtjev za dobivanje stipendije. Zamolbu studentice dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, zamolba studentice Renate Kučera za 
odustajanjem od stipendije jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija studentima Općine 
Končanica 

 
7. Razmatranje po zamolbi studenta Deana Trkulja o odustajanju od dodijeljene stipendije 

Student Dean Trkulja podnio je zamolbu za odustajanjem od dodijeljene stipendije od 
strane Općine Končanica, budući je isti dobio državnu stipendiju. Stipendist je prošle godine podnio 
zahtjev za dobivanje stipendije. Zamolbu studenta dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, zamolba studenta Deana Trkulja za 
odustajanjem od stipendije jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija studentima Općine 
Končanica 

 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u k.o. Končanica 

u vlasništvu Općine Končanica 
Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o ošasnoj imovini 

odnosno poljoprivrednom zemljištu koje nam je pripalo nakon smrti vlasnika. Radi se 
poljoprivrednom zemljištu i to k.č.br. 1206 oranica Končanica površine 4841 m2 u k.o. Končanica. 
Početna cijena utvrđena je u visini od 0,64 kn/m2. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o prodaji poljoprivrednog 
zemljišta u k.o. Končanica u vlasništvu Općine Končanica jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o prodaji zemljišta 
 

- Aktualni sat  
 Bez pitanja. 

 
Rad ove 27. elektronske sjednice zaključen je 23. veljače 2021. godine u 18:00 sati.  

Prilog zapisnika su obrasci za glasovanje po točkama dnevnog reda. 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            __________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
 OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

 
KLASA:  400-05/21-01/01 
UR.BROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, 08. travanj 2021. 
 
 
                Temeljem članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom  
planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 31. Statuta  
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ broj 1/13, 1/18 i 1/20), a vezano 
uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za razdoblje od 01. siječnja  
do 31. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 28. sjednici, 
održanoj 08. travnja 2021. godine donosi 
 

O D L U K U 
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu 

 
Članak 1. 

                 Ukupan  višak   prihoda poslovanja izražen na dan  31.12.2020. godine iznosi  
1,688.389,92 kuna. Ukupan manjak prihoda i primitaka izražen na dan 31.12.2020. godine 
iznosi 680.604,76 kuna. 
 

Članak 2. 
                   Raspoređuje se višak prihoda poslovanja od 680.604,76 kuna za pokriće dijela 
manjka prihoda od nefinancijske imovine. 
                   Slijedom čega se evidencijski  knjiži višak  prihoda  poslovanja u iznosu od  
1,007.785,36 kuna, koji se prenosi u slijedeće razdoblje (preneseni višak). 
 

Članak 3. 
                    Nalaže se računovodstvu Općine Končanica da izvrši knjiženje u skladu sa  
člankom 2. ove Odluke. 
 

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 

 

Prijedlog Odluke 
KLASA: 363-01/19-01/07 
URBROJ: 2111/02-01-21-3 
Končanica, __. travanj 2021. 
 

Temeljem članka 129. 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 
1/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 28. sjednici, 
održanoj dana  __. travnja 2021. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 
 

Članak 1. 
Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini 

na području Općine Končanica za komunalne djelatnosti: 
- Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 
- Održavanje groblja 
- Sanacija odlagališta i odvoz otpada 
- Održavanje nerazvrstanih cesta – poljski putevi 
- Održavanje lokalnih cesta 
- Čišćenje i održavanje javnih površina 
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, 
s naznakom izvora financiranja. 

 
Članak 2. 

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financiralo se iz sredstva 
Proračuna Općine Končanica ostvarenih od:  

 
Planirano Ostvareno  indeks Pozicija 

prihoda 
Opis 

2020. g. 2020.g   
64222 Zakup poljoprivrednog zemljišta 325.000,00 272.659,05 84,00% 

65321 Komunalna naknada 312.000,00 398.182,86 127,62% 

65129 
Komunalna grobna naknada za korištenje 

grobnog mjesta 
35.000,00 34.334,59 

98,10% 

65241 Doprinos za šume – Hrvatske šume 100.000,00 89.690,03 89,69% 

65241 Doprinos za šume – fizičke osobe 1.000,00 0,00 0 

64219 Naknade za ostale koncesije 25.000,00 53.548,97 214,20% 

61111 Porez i prirez na dohodak – fiskalno izravnanje 0,00 301.533,32 0 

  UKUPNO 798.000,00 1.149.948,82 144,10% 
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Za 2020. godinu održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa Općine Končanica 
obuhvaća: 
 

r.b. NAZIV PROGRAMA KONT
O 

Plan za 
2019.g. 

izvršenje index 

1. Održavanje objekata i uređaja javne rasvete 32349 50.000,00 25.537,66 51,07% 

2. Tekuće investicijsko održavanje komunalne 

infrastrukture 

32349, 

42129 

177.000,00 94.700,00 53,50% 

3. Sanacija odlagališta i odvoz otpada 32342, 

32343 

44.000,00 37.298,28 84,77% 

4. Održavanje nerazvrstanih cesta – poljski 

putovi i mostovi 

32349 230.000,00 669.383,09 291,04% 

5. Održavanje lokalnih cesta – zimska služba 32349 15.000,00 6.000,00 40,00% 

6. Čišćenje i održavanje javnih površina 32349 282.000,00 317.029,79 112,42% 

 UKUPNO:  798.000,00 1.149.948,82 144,10% 
 

Članak 3. 
Ova Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica” i na internet stranici Općine 
Končanica.  

 

              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Zdenko Popovački 
      

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 363-01/19-01/06 
URBROJ: 2111/02-01-21-3 
Končanica, __. travanj 2021. 
 

Temeljem članka 129. 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 
1/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 22. sjednici, 
održanoj dana  26. svibnja 2020. godine, donijelo je  

 
O  D  L  U  K  U 

O USVAJANJU IZVJEĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture na području Općine Končanica u 2020. godini 
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Članak 1. 

Ovim Programom uređen je opis poslova s troškovima gradnje pojedinih objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 
Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. 
 

Članak 2. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća: 
1. NERAZVRSTANE CESTE 
a) Modernizacija lokalne ceste Imsovac - Kreštelovac 
Ukupna vrijednost investicije:    386.066,47 kn         205.000,00 kn 
Planirana sredstva 2020.g.:            390.000,00 kn                I. izmjene – 185.000,00 kn 
(Opis poslova: Modernizirana cesta, spoj Imsovac-Kreštelovac – sufinanciranje: Općina Dežanovac, 
Općina Končanica i ŽUC Bjelovar). 
Potrebna sredstva osigurana su u Proračunu Općine Končanica za 2020. godinu. 
 
2. JAVNE ZELENE POVRŠINE I JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
a) Adaptacija društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu – 3. faza 
Ukupna vrijednost investicije: 376.441,25 kn 376.441,25 kn 
Planirana sredstva u 2020.g.:      400.000,00 kn                                   0,00 kn 
(Opis poslova: nastavljeno daljnje uređenje prostora doma u Daruvarskom Brestovcu izvođenjem 
završnih radova i rasvjete). 
Potrebna sredstva osigurana su u ukupnom iznosu od 376.441,25 kuna osigurana su od Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 250.000,00 kuna, ostatak o 126.441,25 
kuna osigurana su u Proračunu Općine Končanica za 2020. godinu 
b) Mjesni domovi – LAG 
Ukupna vrijednost investicije:   0,00 kn 181.219,22 kn 
Planirana sredstva u 2020.g.:        0,00 kn                                I. izmjene –    72.000,00 kn 
(Opis poslova: uređenje društvenog doma i okoliša u Imsovcu – izvedba centralnog grijanja u domu i 
izgradnja nadstrešnice i termo fasade). 
Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 181.219,22 kuna. Projekt je realiziran putem LAG-a 
Bilogora-Papuk 2019. godine. Odobrena sredstva od strane APPRRR iznose 181.219,22 kuna u 
maksimalnom iznosu i uplaćena su u Proračun u 2020. godini. 
c) Nabava komunalne opreme 
Ukupna vrijednost investicije:   245.000,00 kn   245.000,00 kn 
Planirana sredstva u 2020.g.:        250.000,00 kn                                     0,00 kn 
(Opis poslova: nabava traktora i malčera). 
Potrebna sredstva osigurana su u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna i to u iznosu od 142.509,00 kn 
iz Ministarstva graditeljstva te ostatak od 102.491,00 kuna iz proračuna Općine Končanica.  
d) Izgradnja nadstrešnice i garaža za vatrogasno vozilo 
Ukupna vrijednost investicije:    155.336,25 kn           155.336,25 kn 
Planirana sredstva u 2020. godini: 250.000,00                                    I. izmjene – 150.000,00 kn 
(Opis poslova: troškovi uređenja domova – izgradnja nadstrešnica za vatrogasno vozilo) 
Potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna planirana su u 
Proračunu Općine Končanica. Dio sredstava dobiven je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije u iznosu od 100.000,00 kuna a ostatak je financiran iz Proračuna Općine Končanica. 
e) Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
Ukupna vrijednost investicije:               0,00 kn           0,00 kn 
Planirana sredstva u 2020. godini:    10.000,00 kn                                                           0,00 kn 
(Opis poslova: U planu iz 2018. godine nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog 
otpada. U toku 2019. godine nabavljena dva nova spremnika za staklo. Ostalo nije realizirano u 2020. 
godini i prenosi se u 2021. godinu). 
f) Mobilno reciklažno dvorište 
Ukupna vrijednost investicije:  128.750,00 kn  128.750,00 kn 
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Planirana sredstva u 2020. godini:     0,00 kn                                       I. izmjene – 140.000,00 kn 
(Opis poslova: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Končanica). 
Potrebna sredstva osigurana su u ukupnom iznosu od 128.750,00 kuna. Iz Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost dobivena su sredstva od 82.078,13 kuna dok ostatak od 46.671,87 financiran 
je iz proračuna Općine Končanica. 
g) Centar za udruge Končanica 262 – uređenje prostorija 
Ukupna vrijednost investicije:               0,00 kn                24.463,44 kn 
Planirana sredstva u 2020. godini:            0,00 kn                                    I. izmjene – 25.000,00 kn 
(Opis poslova: unutarnje uređenje prostora Centra za udruge – umirovljenike). 
Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 24.463,44 kuna iz proračuna Općine Končanica za 2020. 
godinu. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica” i na internet stranici Općine 
Končanica.  

 

              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
         OPĆINE KONČANICA 
             Zdenko Popovački 
 
Tablični prikaz          
      

R.b. NAZIV Plan za 2020. Izvršenje za 2020. Index %

1. Modernizacija lokalne ceste Imsovac – Kreštelovac 390.000,00 386.066,47 98,99

2.

Adaptacija društvenog doma u Daruvarskom 

Brestovcu – 3. etapa 400.000,00 376.441,25 94,11

3. Mjesni domovi - LAG 72.000,00 181.219,22 251,69

4. Nabava komunalne opreme 250.000,00 245.000,00 98,00

5. Izgradnja nadstrešnice i garaža za vatrogasno vozilo 150.000,00 155.336,25 103,56

6. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 10.000,00 0,00 0,00

7. Mobilno reciklažno dvorište 140.000,00 128.780,00 91,99

8. Centar za udruge Končanica 262-uređenje prostorija 25.000,00 24.463,44 97,85

UKUPNO 2019. 1.437.000,00 1.497.306,63 104,20

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Prijedlog Odluke 
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KLASA: 320-01/19-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-2 
Končanica, ___ travanj 2021. 
 

Na temelju članka 25. i članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 
20/18, 115/18 i 98/19)  i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 1/21), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na 28. sjednici, 
održanoj dana ___ travnja 2021. godine, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na korištenje bez javnog 

poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu   
 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava ostvarenih od 
naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i 
davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2020 godinu.   
 

Članka 2. 
 U proračunu Općine Končanica za 2020. godinu predviđena su prihodi od naknade za 
promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, koncesije i davanja na 
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 
345.000,00 kuna. 
 Ostvarena sredstva od naknade za promjenu namjene, zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom, koncesije i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica u toku 2020. godini iznose 272.659,05 
kuna. 

Sredstva iz prethodnog stavka u cijelosti su utrošena na održavanje nerazvrstanih cesta, 
poljskih cesta i mostova.  
 

Članak 3. 
Ovaj Program utroška sredstava ostvarenih od oblika raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem na području Općine Končanica u 2020. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 

                                                                                                       

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
              Zdenko Popovački 

  
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
ŽUPANIJA 

     OPĆINA KONČANICA 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Prijedlog Odluke 
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KLASA: 402-08/19-01/09 
URBROJ: 2111/02-01-21-4 
Končanica, __. travanj 2021. 
 
 Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 
98/19, 32/20 i 145/20) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Grada 
Daruvara“, broj 1/21), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica 
na svojoj 28. sjednici, održanoj __. travnja 2021. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izvršenja Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2020. godinu, kako slijedi: 
 
R.b. NAZIV Plan za 2020. 

godinu 
Izvršenje za 
2020. godinu 

Razlika 
Plan-izvršenje 

1. Šumski doprinos od Hrvatskih šuma 51.000,00 89.690,03 38.690,03 
2. Šumski doprinos od fizičkih osoba 0,00 0,00 0,00 
 U K U P N O 51.000,00 89.690,03 38.690,03 
 
 

Članak 2. 
 Ukupno ostvarena sredstva od šumskog doprinosa u iznosu od 89.690,03 kuna u toku 
2020. godine utrošena su za održavanje nerazvrstanih cesta i šumskih putova na području 
Općine Končanica. 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška šumskog doprinosa za 2020. 
godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Prijedlog Odluke 
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KLASA: 402-08/19-01/08 
URBROJ: 2111/02-01-21-2 
Končanica, __. travanj 2021. 
 
 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/21), po prijedlogu Općinskog 
načelnika Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 28. sjednici, održanoj __. travnja 
2021. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izvršenja Programa 

utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2020. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Končanica za 2020. 
godinu, kako slijedi: 
 
R.b. NAZIV Plan za 2020. 

godinu 
Izvršenje za 

2020. godinu 
Razlika 
Plan-izvršenje 

1. Naknada za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada  

15.000,00 2.762,46 -12.237,54 

 U K U P N O 15.000,00 2.762,46 -12.237,54 
 
 

Članak 2. 
 Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 
utrošen je u iznosu od 2.762,46 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA 
ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Prijedlog Odluke 
KLASA: 371-01/20-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-21-2 
Končanica, ____. travanj 2021. 
 

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 
(“Narodne novine” br. 106/18) i članka 31. Statuta općine Končanica (“Službeni glasnik Općine 
Končanica” br. 1/21), Općinsko vijeće  Općine Končanica na svojoj 28. sjednici održanoj dana __. 
travnja 2021. godine, donijelo je 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i kuća  

u vlasništvu države u 2020. godini  
 

Članak 1. 
Usvaja se izvješće o izvršenju Plana utvrđuje se način korištenja sredstava od prodaje stanova 

i kuća u državnom vlasništvu za 2020. godinu, sukladno odredbama Zakona o stambenom 
zbrinjavanju na potpomognutim područjima.  

 
Članak 2. 

Ostvarena sredstva od prodaje stanova koja su prihod proračuna Općine Končanica u 2020. 
godini planirana su i ostvarena kako slijedi: 

 OPIS 
NAMJENA SREDSTAVA 

PLAN (kn) 
IZVRŠENJE 

(KN) 

1 
Prodani stanovi - sa stanarskim 

pravom 
Obnova socijalne 

infrastrukture 
1.500,00 

62.125,00 

 
Članak 3. 

 Ostvarena sredstva u iznosu od 62.125,00 kuna utrošena su za obnovu socijalne 
infrastrukture. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana utroška sredstava od prodaje stanova i 

kuća u vlasništvu države u 2020. godini 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 

Prijedlog 
KLASA: 810-03/21-01/ 
URBROJ:  2111/02-01-21-1 
Končanica, ____________ 2021. 
 

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 1/21), 
Općinsko vijeće Općine Končanica, na 28. sjednici, održanoj __. travnja 2021. godine, donijelo je  

 
Analizu stanja sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za 2020. 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 
2020. 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 2020. 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 prirodnih 
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 pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite Općine Končanica,  KLASA: 810-01/20-01/06, URBROJ: 2111/02-
01-20-1 od 30. rujna 2020. godine, na koju je dobilo suglasnost Službe civilne zaštite Bjelovar, 
KLASA: 810-01/20-01/64, URBROJ: 511-01-391-20-2 od 04. rujna 2020. godine. 
 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 
1. Komunalac Končanica d.o.o., Končanica 260, 
2. Halupa d.o.o., Daruvarski Brestovac 88, 
3. OTTO Građevinski i prijevoznički obrt, Končanica 150, 
4. Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica, Končanica 258. 
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Članak 4. 

 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3. 
 
Komunalac Končanica d.o.o. 

Komunalac Končanica d.o.o. je poduzeće koje je osnovala Općina Končanica i koje provodi 
komunalne djelatnosti na području Općine Končanica. 

Komunalno poduzeće zaduženo je za zbrinjavanje ugroženog stanovništva a uslijed mogućih 
prijetnji kao što su epidemije, pandemije, ekstremne temperature, suša, potres, poplave izazvane 
izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

U toku 2020. godine nije bilo potrebe za djelovanjem jer nije bilo niti prijetnji. 

 
Halupa d.o.o. 

Halupa d.o.o. tvrtka je u privatnom vlasništvu ali posjeduje građevinsku mehanizaciju te je 
sposobna u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na ugroženo područje. 

Tvrtka je zadužena za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

U toku 2020. godine nije bilo potrebe za djelovanjem jer nije bilo niti prijetnji. 

 

OTTO, Građevinski i prijevoznički obrt, vl. Oto Lukaš 

Građevinski i prijevoznički obrt OTTO, vl. Oto Lukaš u privatnom je vlasništvu ali posjeduje 
građevinsku mehanizaciju te je sposoban u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na 
ugroženo područje.  

Obrt je zadužen za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

U toku 2020. godine nije bilo potrebe za djelovanjem jer nije bilo niti prijetnji. 

 

Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica 
Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica u okviru mjera civilne zaštite zadužena je za 

zbrinjavanje ugroženog stanovništva te organizaciju prehrane.   
 

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 navalnim vatrogasnim vozilom 
Mercedes. 
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 U toku 2020. godine na području Vatrogasne zajednice Općine Končanica nije provedena 
zajednička združena vježba svih članica VZO Končanica. Izvršeni su dodatni liječnički pregledi. 
Općenito radi epidemioloških razloga uzrokovanih pandemijom COVID-19 nisu se odvijale 
aktivnosti. 
 U toku 2020. godine ukupno je bilo 9 vatrogasnih intervencija od čega u 5 intervencija su 
sudjelovali i matični DVD-i s područja Općine.  
 U narednom razdoblju potrebno je osposobljavanje članova i opremanje svih članova sa 
nedostajućom opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim 
oblicima. 
 
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 
 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 
postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. Prema novom prijedlogu Plana zaštite o požara, 
Javna vatrogasna postrojba nositelj je vatrozaštite na području Općine Končanica. 
 
Komunalno poduzeće Darkom distribucija plina 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 distribucija plina 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 
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 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. 
 
. 
 

ZAKLJUČAK:  

Za provedbu odrednica civilne zaštite na nivou Općine osnovan je Stožer civilne zaštite, koji 
je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

Za područje Općine Končanica 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. 

Osim Stožera, u području zaštite sudjeluju i povjerenici civilne zaštite, koji 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. 

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 2020. godinu: 
red. 
broj. 

 plan za 2020. god Realizirano u 
2020. g. 

1. civilna zaštita 0,00 0,00 
1.1. osposobljavanje stožera 0,00 0,00 
1.2. smotra i osposobljavanje povjerenika 0,00 0,00 
1.3. nabavka opreme 0,00 0,00 
1.4. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 
1.5. provedba vježbi sustava civilne zaštite  0,00 0,00 
1.6. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih 0,00 0,00 
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snaga civilne zaštite  
 ukupno 0,00 0,00 
2. vatrogastvo 455.000,00 326.660,66 
2.1. vatrogasna zajednica 300.000,00 203.867,41 
2.2. javna vatrogasna postrojba 155.000,00 152.793,25 
2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 
 ukupno 455.000,00 356.660,66 
3. udruge građana 9.000,00 9.000,00 
3.1. HGSS 4.000,00 4.000,00 
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 9.000,00 9.000,00 
4. ostale službe i pravne osobe 31.000,00 28.125,00 
4.1. veterinarske usluge 1.000,00 0,00 
4.3. deratizacija 30.000,00 28.125,00 
4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 
4.5.  programi zaštite okoliša 0,00 0,00 
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 

 ukupno 31.000,00 28.125,00 
 Sveukupno 495.000,00 393.785,66 
 

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

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog 
KLASA: 810-01/21-01/ 
URBROJ:  2111/02-01-21-1 
Končanica, ___ travanj 2021. 
 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica, na 28. sjednici, održanoj __. travnja 2021.  
godine, donijelo je  

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za 2021. godinu 
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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 2021. godinu.  
 

Članak 2.  
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21) 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 2021. godinu. 

 

Članak 3. 
 Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2021. 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:  

- 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.  
 
Komunalac Končanica d.o.o. 

Komunalac Končanica d.o.o. je poduzeće koje je osnovala Općina Končanica i koje provodi 
komunalne djelatnosti na području Općine Končanica. 

Komunalno poduzeće zaduženo je za zbrinjavanje ugroženog stanovništva a uslijed mogućih 
prijetnji kao što su epidemije, pandemije, ekstremne temperature, suša, potres, poplave izazvane 
izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 
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Halupa d.o.o. 

Halupa d.o.o. tvrtka je u privatnom vlasništvu ali posjeduje građevinsku mehanizaciju te je 
sposobna u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na ugroženo područje. 

Tvrtka je zadužena za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

 

OTTO, Građevinski i prijevoznički obrt, vl. Oto Lukaš 

Građevinski i prijevoznički obrt OTTO, vl. Oto Lukaš u privatnom je vlasništvu ali posjeduje 
građevinsku mehanizaciju te je sposoban u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na 
ugroženo područje.  

Obrt je zadužen za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

 

Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica 
Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica u okviru mjera civilne zaštite zadužena je za 

zbrinjavanje ugroženog stanovništva te organizaciju prehrane.   
 
 

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 navalnim vatrogasnim vozilom 
Mercedes, dok Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvarski Brestovac posjeduje vatrogasno vozilo 
TAM u neispravnom stanju. 

 Kao planirane aktivnosti za 2021. godinu predviđa se osposobljavanje članstva te opremanje 
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. sa Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar (distribucija 
plina) i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar (distribucija vode) 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je komunalno poduzeće Darkom distribucija plina d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja 
d.o.o. iz Daruvara, koji vrše distribuciju plina te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru 
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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  
 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 2021. godini nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi zaštite i 
spašavanja na području Općine Končanica. 

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. 
 

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 2021. 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. 
 

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 2021. godinu: 
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 - 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 – 2021. 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. 

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 2021. 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 2021. 
godinu 

plan za 2022. 
godinu 

plan za 2023. 
godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.090,00 5.090,00 
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 1.090,00 1.090,00 
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 5.090,00 5.090,00 
2. vatrogastvo 460.000,00 464.600,00 464.600,00 
2.1. vatrogasna zajednica 300.000,00 303.000,00 303.000,00 
2.2. javna vatrogasna postrojba 160.000,00 161.600,00 161.600,00 
2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 
 ukupno 460.000,00 464.600,00 464.600,00 
3. udruge građana 9.000,00 9.050,00 9.050,00 
3.1. HGSS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.050,00 5.050,00 
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 9.000,00 9.050,00 9.050,00 
4. ostale službe i pravne osobe 374.000,00 377.740,00 377.740,00 
4.1. veterinarske usluge 1.000,00 1.010,00 1.010,00 
4.3. deratizacija 60.000,00 60.600,00 60.600,00 
4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 0,00 
4.5.  programi zaštite okoliša 313.000,00 316.130,00 316.130,00 
4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

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

0,00 0,00 0,00 
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preventivne i operativne aktivnosti) 
 ukupno 374.000,00 377.740,00 377.740,00 
 Sveukupno 848.000,00 856.480,00 856.480,00 
 

Članak 6.  
 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Končanica za 2021. godinu 
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   

 
  
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački  
      
           
 
  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog 
KLASA: 810-01/21-01/ 
URBROJ:  2111/02-01-21-1 
Končanica, ___________ 2021.  
 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica, na 28. sjednici održanoj __. travnja 2021.  
godine, donijelo je  

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za razdoblje od 2021. – 2024. godine 

 
Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Končanica za razdoblje od 2021. – 2024. godine za svaku od operativnih 
snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se  
unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili katastrofa. 
  

Članak 2.  
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 

31/20 i 20/21) 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 razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
Končanica za razdoblje od 2021. – 2024. godine. 
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Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Končanica po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Plan razvoja 
sustava civilne zaštite. 
 

Članak 3. 
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih 

mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od  2021. – 2024. 
godine: 
 
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 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 razdoblja:  

- 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.  
 
Komunalac Končanica d.o.o. 

Komunalac Končanica d.o.o. je poduzeće koje je osnovala Općina Končanica i koje provodi 
komunalne djelatnosti na području Općine Končanica. 

Komunalno poduzeće zaduženo je za zbrinjavanje ugroženog stanovništva a uslijed mogućih 
prijetnji kao što su epidemije, pandemije, ekstremne temperature, suša, potres, poplave izazvane 
izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

 
Halupa d.o.o. 

Halupa d.o.o. tvrtka je u privatnom vlasništvu ali posjeduje građevinsku mehanizaciju te je 
sposobna u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na ugroženo područje. 

Tvrtka je zadužena za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

 

OTTO, Građevinski i prijevoznički obrt, vl. Oto Lukaš 
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Građevinski i prijevoznički obrt OTTO, vl. Oto Lukaš u privatnom je vlasništvu ali posjeduje 
građevinsku mehanizaciju te je sposoban u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na 
ugroženo područje.  

Obrt je zadužen za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

 

Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica 
Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica u okviru mjera civilne zaštite zadužena je za 

zbrinjavanje ugroženog stanovništva te organizaciju prehrane.   
 
 

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 navalnim vatrogasnim vozilom 
Mercedes, dok Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvarski Brestovac posjeduje vatrogasno vozilo 
TAM u neispravnom stanju. 

 Kao planirane aktivnosti za navedeno razdoblje predviđa se osposobljavanje članstva te 
opremanje 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. sa Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar (distribucija 
plina) i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar (distribucija vode) 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je komunalno poduzeće Darkom distribucija plina d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja 
d.o.o. iz Daruvara, koji vrše 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. 
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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  
 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 navedenom razdoblju nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi 
zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

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. 
 

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 navedenom razdoblju 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. 
 

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 razdoblje od 2021. – 2024. godine: 
 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 
nositelja DUZS – Stožer, Češki dječji vrtić, Češka osnovna škola Končanica – kontinuirano kroz 
navedeno razdoblje, 
 - 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 kroz navedeno razdoblje 
 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Končanica, DUZS – kontinuirano 
 - provedba Odluka, preporuka i uputa Nacionalnog Stožera Civilne zaštite u svrhu kontrole i 
zaustavljanja širenja pandemije COVID-19 – kontinuirano kroz navedeno razdoblje. 
 

SKLONIŠTA 
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 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 vlasnika skloništa uz pomoć Općine Končanica.   

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2021. – 2024. 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 
2021. 

godinu 

plan za 
2022. 

godinu 

plan za 
2023. 

godinu 

plan za 2024. 
godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 

1.1. osposobljavanje stožera 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.2. smotra i osposobljavanje 
postrojbe 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.3. smotra i osposobljavanje 
povjerenika 

500,00 500,00 500,00 500,00 

1.4. nabavka opreme 1.000,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 

1.5. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. provedba vježbi sustava civilne 
zaštite  

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i 
djelovanje operativnih snaga 
civilne zaštite  

500,00 500,00 500,00 500,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i 
dopunske zaštite 

500,00 500,00 500,00 500,00 

 ukupno 5.000,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 

2. vatrogastvo 460.000,00 464.600,00 464.600,00 464.600,00 

2.1. vatrogasna zajednica 300.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00 

2.2. javna vatrogasna postrojba 160.000,00 161.600,00 161.600,00 161.600,00 

2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ukupno 460.000,00 464.600,00 464.600,00 464.600,00 

3. udruge građana 9.000,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 

3.1. HGSS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 

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 0,00 

 ukupno 9.000,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 

4. ostale službe i pravne osobe 374.000,00 377.740,00 377.740,00 377.740,00 

4.1. veterinarske usluge 1.000,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 

4.3. deratizacija 60.000,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 

4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.  programi zaštite okoliša 313.000,00 316.130,00 316.130,00 316.130,00 

4.6. jačanje sposobnosti pravnih 0,00 0,00 0,00 0,00 
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osoba za provođenje mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite (ugovori, oprema, 
preventivne i operativne 
aktivnosti) 

 ukupno 374.000,00 377.740,00 377.740,00 377.740,00 
 Sveukupno 848.000,00 856.480,00 856.480,00 856.480,00 

 
Članak 6.  

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Končanica 
za razdoblje od 2021. – 2024. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA  
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA   
 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE                                           

 

                                                                         
KLASA: 311-01/21-02/01                                                                        
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, ___ travanj 2021.  
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 
1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na 28. sjednici održanoj, dana __. travnja 2021.godine 
donosi 

 
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE KONČANICA U 2021. 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 2021. 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.  
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(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.  
 
 
 
 
Poticaji za zapošljavanje  
 

Članak 3. 
(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici i obrtnici iz 
članka 2., a koji su u 2021. 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 2021. 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,  
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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  
 
 
 
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 2021. 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 
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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.  
(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 dospjeti 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: 302-02/21-01/01                            
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, __. travnja 2021.                                                                     
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na 28. sjednici, održanoj ___. travnja 2021. godine, donosi  

 
PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 
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STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE KONČANICA 

 
Ovim Programom mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine 

Končanica (u daljnjem tekstu: Program) Općina Končanica namjerava pomoći svom stanovništvu u 
rješavanju stambene problematike koja je jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o 
mladim obiteljima, ali i sve većeg raseljavanja za boljim uvjetima života. 

Imajući u vidu sve veće emigracije s područja Općine Končanica, kao osnovni cilj i prioritet 
budućeg razvoja Općine nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika.  
 
1. CILJ I KORISNICI PROGRAMA 

Osnovni cilj koji se želi postići ovim Programom je uspostaviti učinkovit, efikasan i 
operativan sustav mjere i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanje 
stanovništva na području Općine Končanica, a sve u svrhu demografske revitalizacije. 
Korisnici mjere i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.  
 

Mladom obitelji smatra se mladi bračni ili izvanbračni par koji na dan 1. siječnja tekuće 
godine u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu potpore nisu navršili 40 godina života, te svoje 
stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili izgradnjom stambenog objekta 
po prvi put odnosno preuređenjem prve nekretnine u njihovom vlasništvu. 

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan 
roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka. 

Na javni poziv i javni natječaj za korištenje mjera iz ovog Programa može se javiti mlada 
obitelj koja ispunjava slijedeće uvjete: 

a) da svi članovi mlade obitelji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine, 
b) da svi doseljeni članovi mlade obitelji prijave prebivalište na području Općine Končanica 

u roku tri godine od dobivanja sredstava iz ovog Programa, osim kod izgradnje novog 
stambenog prostora kada su obavezni prijaviti prebivalište u roku od pet godina od 
dobivanja sredstava, 

c) da svi doseljeni članovi mlade obitelji će živjeti 10 godina u nekretnini za koju su 
ostvarili pomoć temeljem mjera iz ovog Programa, 

d) da  svi članovi bračne ili izvanbračne zajednice, odnosno jednoroditeljske obitelji nisu 
stariji od 40 godina života na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje javni 
natječaj 

e) da svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje 
stjecanjem prava vlasništva ili izgradnjom novog stambenog objekta, da nema u 
vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili 
zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske. 
Vlasništvo nekretnina ne mogu imati niti djeca podnositelja zahtjeva koja žive u istom 
kućanstvu ili imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i podnositelji zahtjeva, 

f) da svaki od bračnih ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje 
nemaju građevinsko zemljište ni drugi stambeni objekt na području Republike Hrvatske, 
ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, 

g) na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju 
odredbe prethodnih stavaka, 

h) da bar jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja, 
i) da niti jedan član domaćinstva nema nepodmirena dugovanja po osnovi javnih davanja 

prema državnom proračunu kao i nepodmirenih dugovanja prema Općini, 
j) da bračni odnosno izvanbračni drugovi imaju najmanje srednju stručnu spremu, 
k) da bračni odnosno izvanbračni drugovi nisu kažnjavani odnosno da se protiv njih ne vodi 

kazneni postupak. 
 

Pravo prvenstva za dobivanje sredstava potpora iz ovog Programa imaju: 
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1. Mlade obitelji u kojima članovi imaju prebivalište na području Općine, 
2. Mlade obitelji koje imaju djecu, 
3. Mlade obitelji koje žive u bračnoj zajednici, 
4. Mlade obitelji koje imaju niže prihode po članu mjesečno, 
5. Mlade obitelji koje su podstanari, ali ne kod roditelja, 
6. Mlade obitelji gdje su oba člana bračne ili izvanbračne zajednice u radnom odnosu, 
7. Mlade obitelji u kojima punoljetni članovi imaju najmanje srednju stručnu spremu.  

 
 

2. MJERA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

2.1. Mjera 1. Financijska pomoć pri kupnji prve nekretnine (građevinskog zemljišta ili 
stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine)  
 
U slučaju kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta od fizičke osobe a uz uvjet 

da građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području općine Končanica mlada obitelj 
može ostvariti pomoć pri kupnji na ime subvencije u iznosu 10.000,00 kuna na temelju zaključenog 
kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u 
ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga. 

Potpora za kupnju stambenog objekta, uz opće uvjete propisane ovim Programom, odobrava 
se uz uvjet da se radi o objektu na području općine Končanica za koji nisu potrebna investicijska 
ulaganja, već se kupac može odmah useliti. 

Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja i njegovog 
bračnog (izvanbračnog) druga. Za suvlasnički dio mora priložiti Izjavu kojom suvlasnik (bračni drug) 
potvrđuje da  je bio suglasan sa radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove 
mjere. 

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine po raspisanom javnom pozivu ili do 
iskorištenja sredstava. 

Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku 
bjanko zadužnice u korist Općine na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećane za eventualne 
troškove prisilne naplate. 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne 
prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima iz ovog 
Programa, ne izvršava obveze iz ugovora te postupa protivno smislu ovog Programa. 
 
 Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 
 

- Obrazac 1. – prijava za Mjeru 1. (u prilogu natječaja) 
- preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga (izjava o 

bračnoj zajednici – obrazac u prilogu natječaja) 
- izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva 
- izjava za suvlasnika (obrazac u prilogu natječaja) 
- dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te 

da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio 
nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava u prilogu natječaja ili drugi 
dokument) 

- preslika ovjerenog kupoprodajnog ugovora o kupnji zemljišta odnosno stambenog objekta, 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za sve punoljetne članove domaćinstva (preslika diplome ili 

svjedodžbe) 
- izjava da će se prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (u prilogu natječaja) 
- izjava o promjeni prebivališta (u prilogu natječaja) 
- uvjerenje o nekažnjavanju za podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga 
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2.2. Mjera 2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u izgradnju novog stambenog 

objekta ili rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojima se osigurava novi ili 
poboljšava postojeći stambeni prostor  
 
Izgradnja novog stambenog objekta u smislu ovog Programa podrazumijeva izgradnju 

novog objekta na građevinskom zemljištu gdje nije moguće privođenje stambenoj svrsi postojećeg 
stambenog objekta te je isti namijenjen rušenju. 
 Rekonstrukcija obiteljske kuće ili stana u smislu ovog programa podrazumijeva dogradnju, 
nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i 
kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Programom. 
 Kao prihvatljiv trošak prema ovoj mjeri 2. je izrada projektne dokumentacije za ishođenje 
građevinske dozvole za izgradnju novog objekta ili za rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta te 
nabava materijala i izvođenje radova. 
 Rekonstrukcija odnosno dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak ako postojeći objekt 
nije odgovarajući stambeni prostor. Odgovarajućim stambenim prostorom podrazumijeva se 
vlasništvo stambenog prostora koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, struja, kanalizacija 
i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje. 
 Podnositelj prijave za ovu mjeru dužan je dokazati da postojeći stambeni objekt nije 
odgovarajući stan te je u tu svrhu obvezan priložiti idejno rješenje novog stambenog prostora i/ili 
skicu izvedenog odnosno postojećeg stanja, skicu planiranog zahvata sa izračunom korisne površine 
stana koje izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva te potvrdu o broju članova domaćinstva na adresi 
stambenog objekta koji je predmet prijave. 
 Podnositelj prijave obavezno dostavlja troškovnik planiranih odnosno izvedenih radova i 
ugrađenog materijala potpisan i ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva. 
 Za izgradnju novog, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojećeg stambenog objekta 
primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi 
građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevna dozvola. 
 Podnositelj prijave prilaže dokaz o predviđenim troškovima za izradu projektne 
dokumentacije, te kupnju materijala za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju 
stambenog objekta. 
 Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere Općina zadržava pravo provjere i 
uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore. 
 Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 10.000,00 kuna za izradu projektne 
dokumentacije, kupnju materijala i izvođenje radova. 

Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i podnositelj može samo 
jednom podnijeti prijavu za financiranje za istu namjenu (istu mjeru). 

Objekt na koji se odnosi prijava mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu podnositelja i njegovog 
bračnog (izvanbračnog) druga. Za suvlasnički dio mora priložiti Izjavu kojom suvlasnik (bračni drug) 
potvrđuje da  je bio suglasan sa radovima i da je upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove 
mjere. Ne mogu se obnavljati objekti u kojima podnositelj živi ili namjerava živjeti s roditeljima. 

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po javnom pozivu tijekom tekuće godine. 
Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik ove mjere dostavlja instrument osiguranja u obliku 

bjanko zadužnice u korist Općine na iznos koji pokriva iznos odobrene potpore uvećane za eventualne 
troškove prisilne naplate. 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne 
prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima iz ovog 
Programa, ne izvršava obveze iz ugovora te postupa protivno smislu ovog Programa. 

 
Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 
 

- Obrazac 2. – prijava za Mjeru 2. (u prilogu natječaja) 
- preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga (izjava o 

bračnoj zajednici – obrazac u prilogu natječaja) 
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- izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva 
- izjava za suvlasnika (obrazac u prilogu natječaja) 
- dokaz o predviđenim troškovima (preslike troškovnika odnosno ponuda za usluge, radove i/ili 

građevinski materijal) 
- dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji 

(izjava ili drugi dokument) 
- dokaz o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi 

način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava u prilogu 
natječaja ili drugi dokument) 

- idejno rješenje ili skica postojećeg stanja sa vidljivom kvadraturom za novogradnju, 
nadogradnju ili dogradnju (ako ne postoji građevna dozvola), izdano od ovlaštenog 
projektanta ili građevna dozvola, 

- izjava o broju članova domaćinstva ako se radi o povećanju kvadrature stambenog prostora 
- uvjerenje o nekažnjavanju za podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga 
- izjava da će se prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (u prilogu natječaja) 
- izjava o promjeni prebivališta (u prilogu natječaja) 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za sve punoljetne članove domaćinstva (preslika diplome ili 

svjedodžbe) 
 

 
2.3. Mjera 3. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom stambenog prostora (kuće) u 

vlasništvu općine Končanica po povlaštenim cijenama.  
 

Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom stambenog prostora (kuće) podrazumijeva 
prodaju odnosno kupnju po povlaštenim cijenama ciljanoj skupini građana – mladim obiteljima koje 
bi na taj način riješile svoje stambeno pitanje po prvi put i trajno. 
 Općina će prodati stambeni objekt u vlasništvu Općine radi rješavanja stambenog pitanja 
sukladno kriterijima navedenim u ovom Programu. 
 Mjera je vezana za raspoložive objekte u vlasništvu općine Končanica. 
 Prijava na mjeru vezana je uz natječaj kojim se određuje rok za prijavu. 
 Povlaštena cijena za kupnju stambenog objekta u vlasništvu Općine utvrđuje se u iznosu 1,00 
kune i predstavlja cijenu koju plaćaju prijavitelji kojima se odobravaju sredstva sukladno ovom 
Programu. 
 Ukoliko kupac ne prijavi prebivalište sukladno ovim odredbama, ugovor se raskida te Općina 
ima pravo aktivirati zadužnicu na iznos stvarne cijene utvrđene po ovlaštenom sudskom vještaku.  
 Prilikom zaključenja ugovora kupac je dužan predati ovjerenu i potpisanu bjanko zadužnicu 
na iznos koji pokriva iznos stvarne kupoprodajne cijene uvećan za eventualne troškove prisilne 
naplate. Prilikom predaje prijave na natječaj podnositelj zahtjeva predaje izjavu kojom se obvezuje da 
će prilikom zaključenja ugovora predate bjanko zadužnicu sukladno natječaju (obrazac izjave) 
 

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 
 

- Obrazac 3. – prijava za Mjeru 3. (u prilogu natječaja) 
- preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog  
- izvadak iz matice vjenčanih odnosno izjava o izvanbračnoj zajednici druga (obrazac u prilogu 

natječaja) 
- izvadak iz matice rođenih ili rodni list za svako dijete 
- dokaz o radnom odnosu te o visini mjesečnih primanja za svakog odraslog člana obitelji 

(platne liste za prethodna 3 mjeseca koja prethode podnošenju prijave) 
- dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te 

da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio 
nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava u prilogu natječaja ili drugi 
dokument) 
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- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za sve punoljetne članove domaćinstva (preslika diplome ili 
svjedodžbe) 

- izjava o predaji bjanko zadužnice prilikom zaključenja ugovora (u prilogu natječaja) 
- izjava o promjeni prebivališta (u prilogu natječaja) 
- uvjerenje o nekažnjavanju za podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga 

  
3. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA 

Javni pozivi mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju 
stambenog pitanja na području Općine Končanica objavljuju se, za svaku proračunsku godinu i vrijedi 
do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu te se i prijava može 
podnijeti tijekom tog razdoblja. 

3.1. Javni natječaj namijenjen mladim obiteljima za prodaju stambenog objekta u 
vlasništvu Općine Končanica po povlaštenoj cijeni radi rješavanja vlastitog stambenog 
pitanja 
 
Javni natječaj namijenjen mladim obiteljima za prodaju stambenog objekta u vlasništvu 

Općine Končanica po povlaštenim cijenama radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja objavljuje se 
ovisno o raspoloživosti nekretnina i vlasništvu Općine Končanica. Natječaj mora sadržavati popis 
nekretnina koje se prodaju, iznos povlaštenih cijena po kojima se prodaju, rok za dostavu prijava te 
popis dokumentacije koju podnositelj prijave mora dostaviti. Javni natječaj se objavljuje na 
internetskoj stranici Općine Končanica www.koncanica.hr i na oglasnoj ploči Općine Končanica. 

Mlada obitelj može podnijeti prijavu za više ponuđenih stambenih objekata, ali može kupiti 
samo jedan od ponuđenih objekata. 

Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik. 
Natječajni postupak, pregled prijava po natječaju, bodovanje i izradu liste prvenstva kod 

kupnje stambenog objekta provodi povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo se 
sastoji od 3 člana od kojih ni jedan ne smije biti direktno ili indirektno zainteresiran za korištenje bilo 
koje mjere iz ovog Programa o čemu članovi daju pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom 
odgovornošću. 

Podnositelj prijave dostavlja popunjene propisane obrasce i dokumente tražene natječajem u 
roku koji je propisan natječajem te podnosi prijavu za kupnju stambenog objekta po povlaštenoj cijeni 
propisanoj natječajem.  Povjerenstvo će pregledati dostavljenu dokumentaciju, utvrditi da li 
podnositelji prijava zadovoljavaju uvjete da bi se uopće mogao prijaviti, zatim se utvrđuju ostale 
okolnosti važne za bodovanje. Nakon izvršenog bodovanja pojedine prijave, izrađuje se lista 
prvenstva za svaku nekretninu koja je bila predmet natječaja te predlaže općinskom načelniku 
donošenje odluke.  

 Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji postigne najveći broj bodova sukladno unaprijed 
utvrđenom sistemu bodovanja od mogućih 50 bodova. 

Ponuditelj s najvećim brojem bodova s kojim se zaključi ugovor, dužan je cijenu platiti 
jednokratno u punom iznosu najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. 

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od prijave, ili prihvaćenu 
cijenu ne plati jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, stambeni objekt će se 
ponuditi na prodaju idućem prijavitelju po broju bodova.  

Ugovor o prodaji stambenog objekta po povlaštenoj cijeni radi rješavanja stambenog pitanja 
sklapa Općinski načelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva. 
 
BODOVANJE: 
 

Kriterij Razrada kriterija Bodovi 
Par živi u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici 10 
Par je u vezi od 1-3 godine (ne žive zajedno) 5 

Bračna zajednica 

Par je u vezi do 1 godine 0 



 38 

Oba partnera imaju prebivalište na području 
Općine Končanica dulje od 10 godina 

10 

Jedan od partnera ima prebivalište na  
području Općine Končanica dulje od 10  
godina 

5 

Oba partnera imaju prebivalište na području 
Općine Končanica kraće od 10 godina 

2 

Mjesto prebivališta 

Niti jedan partner nema prebivalište na 
području Općine Končanica 

0 

Bez djece 0 
1 dijete 5 

Broj djece 
(u obzir se uzimaju samo 

zajednička djeca mlade obitelji i 
djeca iz prijašnjih odnosa ako 
žive s podnositeljem prijave) 

Dvoje i više djece 
 

10 

Ukupni mjesečni prihod para je manji od 
dvije prosječne plaće u RH 

5 Prihodi domaćinstva 

Ukupni mjesečni prihod para je veći od dvije 
prosječne plaće u RH 

0 

Oba partnera su u radnom odnosu 5 
Jedan od partnera je u radnom odnosu 2 

Zaposlenost 

Niti jedan od partnera nije u radnom odnosu 
(oba nezaposlena) 

0 

Najmanje jedan od partnera ima deficitarno 
zanimanje 

5 Obrazovanje 

Najmanje jedan od partnera ima završeno 
visokoškolsko obrazovanje (VŠS, VSS) 

2 

Podstanarstvo kod jednog od roditelja člana 
mlade obitelji 

5 Trenutni stambeni status 

Podstanarstvo 10 
Jedan od bračnih  odnosno izvanbračnih 
drugova ima zasluge za društveni razvitak 
Općine (članstvo u udrugama ili sudjelovanje 
u projektima od interesa Općine) 

5 Društveno – korisne aktivnosti 

Nijedan od bračnih odnosno izvanbračnih 
drugova nema zasluga za društveni razvitak 
Općine 

0 

Potrebna dokumentacija za dokazivanje pojedine činjenice bitne za bodovanje biti će 
propisana natječajnom dokumentacijom. 
 Primanjima u smislu ovog Programa ne smatraju se primanja ostvarena preko Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje (javni radovi i slično), preko Centra za socijalnu skrb (socijalna primanja, 
pomoći, naknade), povremena primanja preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (npr. dječji 
doplatak) i druga povremena primanja (ugovori o djelu i slično) 
 U slučaju da podnositelj prijave odnosno niti jedan član njegove obitelji nema stalna 
mjesečna primanja, nije prihvatljiv podnositelj i ne može biti korisnik ovih mjera. 
 U slučaju da na natječaju dvije ili više ponuda postignu isti broj bodova za isto građevinsko 
zemljište odnosno stambeni objekt, prednost ponuditelju će se utvrđivati prema redoslijedu prioriteta 
kako slijedi: 

- vrijeme zaprimanja prijave pri čemu prije zaprimljena prijava ima prednost što se utvrđuje 
upisivanjem dana i sata dostave. 
 

3.2. Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri 
rješavanju stambenog pitanja na području Općine Končanica 
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Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri 
rješavanju stambenog pitanja na području Općine Končanica objavljuje se, u pravilu, početkom 
godine i vrijedi do 15. studenog ili do iskorištenja sredstava te se i prijava može podnijeti tijekom tog 
razdoblja. Javni poziv mora sadržavati popis mjera koje mlade obitelji mogu koristiti, popis 
dokumentacije koju moraju dostaviti za korištenje pojedine mjere, uvjete koje podnositelj mora 
zadovoljiti da bi bio korisnik mjere i sve ostale značajke pojedine mjere. Javni poziv se objavljuje na 
internetskoj stranici Općine Končanica www.koncanica.hr i na oglasnoj ploči Općine Končanica. 
 Postupak objave javnog poziva, zaprimanja prijava te razmatranje prijava te razmatranje 
zahtjeva za isplatu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica. Razmatranje prijava i 
odobravanja sredstava za primljene prijave provodi se u više krugova tijekom godine, tromjesečno. 
 Prijava i zahtjev za isplatu koji sadrži potpunu dokumentaciju traženu pozivom odobrava se 
sukladno ovom Programu. Odobrenje za isplatu potpore prema ovom Programu donosi općinski 
načelnik svojim zaključkom. 

 
4. OSTALE ODREDBE 

Korisnici mjera po ovom Programu mogu ostvariti potporu po više prijava uz uvjete 
predviđene ovim Programom, uz uvjet da im se potpora može odobriti samo jedanput za istu Mjeru.  

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj 
osnovi prema Općini Končanica. 

Korisnici mjera po ovom Programu mogu imati prebivalište izvan područja Općine pod 
uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na području Općine 

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku 
dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne 
ukloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir. 

Konačnu odluku o prodaji stambenog objekta donosi općinski načelnik. Odluka se dostavlja 
svim podnositeljima koji su se natjecali za istu nekretninu. Podnositelj koji je nezadovoljan može 
izvršiti uvid u bodovanje u roku od 8 dana od dana primitka odluke te izjaviti prigovor o kojem 
odlučuje općinski načelnik. 

Kao prihvatljiv trošak po ovom Programu priznaju se troškovi, uz ostale uvjete utvrđene ovim 
Programom, nastali nakon 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje javni poziv. 
 Korisniku sredstava koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, 
neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije. Unutar 
razdoblja od 5 godina od dana realiziranja subvencije, bjanko zadužnica se može aktivirati radi 
povrata subvencioniranih sredstava ukoliko korisnik ne ispuni obveze utvrđene ugovorom. 
 

5. POSLJEDICE KOJE ĆE OVAJ PROGRAM PROIZVESTI 

Mjerom poticanja rješavanja stambenog pitanja korisnika koji nemaju druge imovine 
pridonijet će se ostanku i naseljavanju stanovništva mladih i novonastalih obitelji koji svoj stambeni 
status mogu riješiti povoljnije. Mjerom propisanom ovim Programom utjecat će se dugoročno na 
uravnoteženije dobne strukture i održanje prostorne ravnoteže stanovništva u smjeru povećanja udjela 
mlađeg stanovništva što bi za posljedicu imalo revitalizaciju Općine Končanica. 
 

6. PRIMJENA 

Ovaj Program 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: 021-02/20-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, __. travanj 2021. 
 
 Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN RH broj 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 i 127/19),  u svezi članka 32. Zakona o vatrogastvu (NN RH broj 125/19), članka 
31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13, 1/18 i 1/20), 
po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 28. sjednici 
održanoj dana __. travnja 2021. g. donijelo je  
 

ODLUKU  
o suglasnosti na I. izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju 

Odluci o osnivanju javne ustanove JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 
 GRADA DARUVARA 

 
 

Članak 1. 
 

  Općinskom načelniku Općine Končanica daje se suglasnost na 
zaključenje/potpisivanje I. izmjena i dopuna Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju 
javne ustanove javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara, sukladno dobivenoj prethodnoj 
ocjeni sukladnosti navedenog akta s uvodno navedenim Zakonom o vatrogastvu od strane 
Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA: up/i-011-02/20-04/104, URBROJ: 444-02-21-4 od 
12. veljače 2021. godine. 
 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Končanica“. 
 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački 
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Obrazloženje 

 Prijedloga I. izmjena i dopuna Sporazuma o pristupanju Odluci 
 o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 

 
 

 Sukladno odredbi članka 122. novog Zakon o vatrogastvu (NN broj 125/19) potrebno 
je do 31. 12. 2020. g. izvršiti sve radnje usklađivanja s navedenim Zakonom, posebice akta o 
osnivanju i ostalih općih akata Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. 
 Da bi se izmjene i dopune akta o osnivanju donijele, moraju  od Hrvatske vatrogasne 
zajednice dobiti prethodnu ocjenu sukladnosti sa Zakonom. Odredbe istog Zakona, od čl. 31. 
do članka 35. definira JVP, način osnivanja, upravljanje i unutarnje ustrojstvo. U bitnom, 
umjesto dosadašnjeg upravnog vijeća, postrojbom upravlja vatrogasno vijeće, ima samo 3 
člana, biraju se od strane različitih pravnih osoba, nadalje, zapovjednika koji predstavlja i 
zastupa JVP imenuje i razrješava gradonačelnik odnosno načelnik ili župan, ovisno o 
osnivaču, na temelju javnog natječaja, na mandat od 5 godina. Zapovjednik sam imenuje i 
razrješava svog zamjenika i pomoćnike. 
 Shodno bitno drukčijoj  zakonskoj regulativi vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, 
Općinskom vijeću Općine Končanica predložen je akt o davanju prethodne suglasnosti na I. 
izmjene i dopune Sporazuma o pristupanju Odluci o osnivanju javne ustanove Javna 
vatrogasna postrojba Grada Daruvara, na koji akt je Hrvatska vatrogasna zajednica dala 
ocjenu sukladnosti sa Zakonom. 
 
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK 
             Zlatko Bakunić 
                                                                          
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 060-03/21-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, __. travanj 2021. 
 

Na temelju članka 8., a u skladu sa člankom 31. Statuta Općine Končanica („Službeni 
glasnik Općine Končanica“, broj 1/21) i člankom 14. Odluke o javnim priznanjima Općine 
Končanica („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 7/99), Općinsko vijeće Općine 
Končanica na svojoj 28. sjednici, održanoj __. travnja 2021. godine, donijelo je 
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ODLUKU  
o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom, a povodom konstruktivnog rada ovog saziva Općinskog vijeća, 
dodjeljuju se zahvalnice Općine Končanica zaslužnim fizičkim i pravnim osobama, kako 
slijedi: 
 

1. ZAHVALNICA OPĆINE KONČANICA (dodjeljuje se za osobit doprinos u razvoju 
Općine Končanica): 

 Zahvalnice se dodjeljuju vijećnicima Općinskog vijeća Općine Končanica: 
ŽELIMIR BUŠIĆ 
IVANA ČOVIĆ 
FRANJO FINEK 
ALEN HEROUT 
MLADEN HEROUT 
JAROSLAV KOČI 
MILOUŠ KOČI 
DANIJEL MATINA 
SAŠA MATINA 
IVO MATOŠEVIĆ 
ZDENKO POPOVAČKI 
TRIVO ŠKORIĆ 
 
Zahvalnice se dodjeljuju Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima: 
BAKUNIĆ ZLATKO – načelnik Općine Končanica 
HEROUT DRAHOSLAV – zamjenik načelnika Općine Končanica 
BEREČKI FRANJO – zamjenik načelnika Općine Končanica iz reda hrvatskog naroda 
 
Zahvalnice se dodjeljuju Vijećima nacionalnih manjina: 
VIJEĆE ČEŠKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KONČANICA 
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KONČANICA 
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE KONČANICA 
 
Zahvalnica se dodjeljuje Županijskoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije: 
MARIJA KUBIŠTA – vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije 

 
Zahvalnice se dodjeljuju djelatnicima Općine Končanica, kako slijedi: 
DALIBOR TOMAŠEK, pročelnik 
KVJETA KOP, službenica 
OTO JANDA, službenik 
 
 
Zahvalnica se dodjeljuju direktorici komunalnog poduzeća KOMUNALAC 
KONČANICA d.o.o. 
IVANA VALENTA 
 
Zahvalnice se dodjeljuju djelatnicima ustanove ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA 
KONČANICA, kako slijedi: 
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GORDANA TOMAŠEK, ravnateljica 
MIRA ČUKELJ 
RUŽA PRHAL 
 
Zahvalnica se dodjeljuje: 
MATO PEJIĆ – novinar NIU Jednota Daruvar. 
 

Članak 2. 
Javno priznanje uručit će se na zadnjoj sjednici ovog saziva, koja će se održati __. 

travnja 2021. godine. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Končanica“. 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE KONČANICA 

Zdenko Popovački 
 
 
 


