
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-21-4 
Končanica, 20. srpanj 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 
 
 

2. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 
 za 29. srpanj (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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Komunalac 
Končanica d.o.o. za 2020. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Češkog 
dječjeg vrtića Končanica za 2020. godinu, 

3. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju 
Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 2020. godinu, 

4. Razmatranje te davanje suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe grada 
Daruvara, 

5. Razmatranje te donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošaća za 
područje Općine Končanica, 

6. Razmatranje te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o priključenju na 
izgrađenu komunalnu infrastrukturu, 

7. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade i 
grobne naknade iz prethodnih godina, 

8. Razmatranje oko datuma obilježavanja dana Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama od 1. do 7. dnevnog reda, dok će se točka 8. 

pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica 
www.koncanica.hr.  

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine 
Končanica. 

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 
           Drahoslav Herout 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 
 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-3 
Končanica, 16. lipanj 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 1. (konstituirajuće) sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 16. lipnja 
2021. godine u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 19,00 sati. 
 Nazočni novoizabrani vijećnici: Toni Beki, Zvonko Bičak, Drahoslav Herout, Snježana Horina, Viktor 
Horina, Marija Kubišta, Jaromir Liber, Nikolina Santo i Marija Ulovec. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica i 
ujedno sazivač, Zlatko Bakunić – novoizabrani načelnik Općine Končanica, novinari NIU „Jednota“ iz Daruvara 
i Bjelovarskog lista. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 
 Prije samog početka sjednice intonirana je himna Republike Hrvatske. 

Sazivač ove sjednice, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica a po ovlasti 
Ministarstva pravosuđa i uprave, gosp. Dalibor Tomašek otvorio je ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu Općinskog 
vijeća Općine Končanica u VIII sazivu, pozdravio sve novoizabrane vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike i 
zaželio puno uspjeha u radu za dobrobit općine, njezinih žitelja te Republike Hrvatske. Nakon toga konstatirao je 
da je ovoj 1. (konstituirajućoj) sjednici od izabranih 9 vijećnika nazočno njih 9, te se mogu donositi pravovaljane 
odluke. Nakon toga predložio je slijedeći  
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
  

- Utvrđivanje kvoruma 
1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, 
- Utvrđivanje članova općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika 
- Svečana prisega članova općinskog vijeća, 
3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja, 
4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
7. Izbor Komisije za financije i proračun, 
8. Izbor Komisije za mjesnu samoupravu, 
9. Izbor Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja, 
10. Izbor Komisije za predstavke i žalbe, 
- Aktualni sat 
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
1. Izbor Mandatne komisije 
Ovu točku uvodno je pojasnio sazivač. Kazao je kako Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i 2 

člana. Imenuje se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika. Dobio je potpisani prijedlog 1/3 vijećnika je da 
se imenuje Mandatna komisija u sastavu: Zvonko Bičak za predsjednika, Snježana Horina za članicu i Toni Beki 
za člana. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući je prijedlog dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen, te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
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o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije 
 

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 
Izvješće Mandatne komisije nazočnim vijećnicima pročitao je njegov predsjednik Zvonko Bičak. 
Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/189, 

42/20, 144/20 i 37/21),  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Končanica objavilo je dana 17. svibnja 2021. 
godine rezultate a 20. svibnja 2021. godine i konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine 
Končanica, održanih 16. svibnja 2021. godine. 
 Na području Općine Končanica ukupno je 1.806 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 
842 birača, odnosno 46,62%,  od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 842 birača, odnosno 46,62%. 
Važećih listića bilo je 813, odnosno 96,56%. Nevažećih je bilo 29 listića, odnosno 3,44%. 

Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Končanica sudjelovalo je 6 stranaka sa 4 liste te jedna 
nezavisna lista i svi su prešli izborni prag. 
 Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj  glasova: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  341  glas    41,94%  
 Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BAKUNIĆ 

2. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS NL  198 glasova 24,35%  
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
DEMOKRATI 
Nositeljica kandidacijske liste: SNJEŽANA HORINA 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  147 glasova 18,08%  
Nositeljica kandidacijske liste: MARIJA ULOVEC 
4. DOMOVINSKI POKRET - DP     67  glasova  8,24%  

 Nositelj kandidacijske liste: DENI RUŽIČKA 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAĆA   60  glasova  7,38%  

 Nositelj kandidacijske liste: MLADEN HEROUT 
 
 Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. 
stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Končanica su: 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
    Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO BAKUNIĆ 
 
2. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS  NL HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - 
HSU DEMOKRATI 
   Nositeljica kandidacijske liste: SNJEŽANA HORINA 
 
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
    Nositeljica kandidacijske liste: MARIJA ULOVEC 
 
4. DOMOVINSKI POKRET - DP 
   Nositelj kandidacijske liste: DENI RUŽIČKA 
 
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 
    Nositelj kandidacijske liste: MLADEN HEROUT 
 

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj 
mjesta u Općinskom vijeću Općine Končanica: 
  

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ  
 Nositelj kandidacijske liste: ZLATKO  BAKUNIĆ 

dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
ZLATKO BAKUNIĆ 
DRAHOSLAV HEROUT 

 TONI BEKI 
ZVONKO BIČAK 
JAROMIR LIBER 

 
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA - DAMIR BAJS  NL  
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU  
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DEMOKRATI 
Nositeljica kandidacijske liste: SNJEŽANA HORINA 
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
SNJEŽANA HORINA 
MARIJA KUBIŠTA 

 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP  
Nositeljica kandidacijske liste: MARIJA ULOVEC  
dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani: 
MARIJA ULOVEC 
VIKTOR HORINA 

 
DOMOVINSKI POKRET - DP 
Nositelj kandidacijske liste: DENI RUŽIČKA 
dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA   

 Nositelj kandidacijske liste: MLADEN HEROUT 
dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 
 Na osnovi članka 107. stavaka 1. i 2. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da na 
provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Končanica nije osigurana odgovaraju a zastupljenost 
pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 1 mjesto. 

U skladu s  člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat  će se dopunski izbori za  člana Općinskog vijeća  
Općine Končanica iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. 

Na osnovi članka 117. Zakona, utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine  
Končanica osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda. 

Nositelj i izabrani s liste Hrvatske demokratske zajednice Zlatko Bakunić, budući je bio i kandidat za 
Općinskog načelnika, za što je izabran u 1. krugu izbora, temeljem izjave o prihvaćanju profesionalnog 
obnašanja dužnosti Općinskog načelnika, mandat mu miruje po sili zakona a umjesto njega dužnost člana 
predstavničkog tijela ispred liste Hrvatske demokratske zajednice obnašat će članica: NIKOLINA SANTO. Na 
ovaj način verificiraju se mandati slijedećim vijećnicima: Drahoslav Herout, Toni Beki, Zvonko Bičak, Jaromir 
Liber, Nikolina Santo, Snježana Horina, Marija Kubišta, Marija Ulovec i Viktor Horina. 

Mandatna komisija utvrđuje da je od izabranih 9 vijećnika, ovoj 1. (konstituirajućoj) sjednici nazočno 
njih 9, odsutno 0, opravdano 0, neopravdano 0. 

 
 
 
 
Sastavni dio ovog izvješća su i zapisnici o radu biračkih odbora, zapisnik o radu Općinskog izbornog 

povjerenstva, rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Končanica, izjave te ostali rezultati 
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica. 

Kako primjedbi na izvješće nije bilo, predsjedavajući je izvješće Mandatne komisije o provedbi 
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, čime su verificirani mandati izabranih 9 vijećnika, 
dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći 

Z  A K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

 
U skladu sa člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom do 

izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U ovom 
slučaju sjednicom predsjeda Drahoslav Herout. 

Predsjedavajući je pozvao izabranog vijećnika Drahoslava Herout da zauzme mjesto 
predsjedavajućeg ovom sjednicom do izbora predsjednika.  

Vijećnik Drahoslav Herout zahvalio se, te prešao na novu podtočku ove točke a to je davanje 
svečane prisege novoizabranih članova Općinskog vijeća Općine Končanica. Nazočnim vijećnicima sazivač je 
pročitao tekst svečane prisege i zatim svakog ponaosob prozvao da da prisegu i potpiše tekst svečane prisege. 

Kada je navedeno učinjeno, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda. 
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3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja 
   Predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout je kazao kako se Komisija za izbor i imenovanja 

sastoji od predsjednika i 2 člana. Predsjednik i članovi biraju se na prijedlog predsjedavajućeg ili 1/3 vijećnika. 
Predsjedavajućem je dostavljen prijedlog 1/3 vijećnika da se u Komisiju izaberu Toni Beki za predsjednika, 
Jaromir Liber za člana i Marija Ulovec za članicu. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout je prijedlog 
imenovanja za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja 

 
4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

   Predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout kazao je kako prema sadašnjem Statutu Općine 
Končanica, predstavničko tijelo ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju na prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.  

   Ispred Komisije za izbor i imenovanja predloženo je da se za predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Končanica izabere Drahoslav Herout. 

Vijećnik Viktor Horina predložio je za predsjednicu Mariju Ulovec ali navedeni prijedlog nije 
potpisan od 1/3 vijećnika tako da isti je odbačen.  

   Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući vijećnik Drahoslav Herout je prijedlog za 
izbor predsjednika dao na glasovanje i on je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je 
donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica 

Novoizabrani predsjednik Drahoslav Herout kazao je kako prema sadašnjem Statutu Općine 
Končanica, predstavničko tijelo ima jednog potpredsjednika koji se bira na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.  

   Ispred Komisije za izbor i imenovanja predloženo je da se za potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Končanica izabere Marija Kubišta. 

   Kako drugih prijedloga nije bilo, novoizabrani predsjednik je prijedlog za izbor 
potpredsjednika dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena slijedeća  

O  D  L  U  K  A 
o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost imenuju Drahoslav Herout za predsjednika te Toni Beki i Marija Kubišta za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za Statut, 
Poslovnik i normativnu djelatnost dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 
7. Izbor Komisije za financije i proračun 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za financije i proračun imenuju 
Drahoslav Herout za predsjednika te Nikolina Santo i Marija Kubišta za članice. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za financije i 
proračun dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za financije i proračun 

 
8. Izbor komisije za mjesnu samoupravu 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za mjesnu samoupravu imenuju 
Zvonko Bičak za predsjednika te Toni Beki i Viktor Horina za članove. 
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Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za mjesnu 
samoupravu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu samoupravu 

 
9. Izbor Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za dodjelu odlikovanja i priznanja 
imenuju Jaromir Liber za predsjednika te Nikolina Santo i Snježana Horina za članice. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za dodjelu 
odlikovanja i priznanja dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu odlikovanja i priznanja 

 
10. Izbor Komisije za predstavke i žalbe 

Predsjednik je pozvao predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese prijedlog članova. 
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predložio je da se u Komisiju za predstavke i žalbe imenuju Nikolina 
Santo za predsjednicu te Zvonko Bičak i Viktor Horina za članove. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja Komisije za 
predstavke i žalbe dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 

O  D  L  U  K  A 
o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i žalbe 

 
 

- AKTUALNI SAT 
Novoizabrani Općinski načelnik pozdravio je sve novoizabrane vijećnike, čestitao je na izbornim 

rezultatima te novoizabranom predsjedniku, pozvao na punu suradnju i zaželio puno uspjeha u zajedničkom 
daljnjem radu na dobrobit Općine Končanica. Ukratko se osvrnuo i na promjenu zakazivanja ove sjednice jer je 
ona prvobitno trebala biti u 20:00 sati.  

Vijećnica Snježana Horina kazala je kako je Općina svi mi i zajednički doprinosimo ovom radu.  

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se na ukazanom 
povjerenju, medijima na praćenju, zaželio je da suradnja bude konstruktivna za dobrobit svih građana Općine 
Končanica te zaključio rad ove 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19:22 sati. 

 

       Zapisničar:             SUPREDSJEDATELJI: 

         Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog 

________________                          odjela Općine Končanica: 

      /Oto Janda/                     
__________________________ 

            /Dalibor Tomašek, mag.iur./ 

 

           Novoizabrani predsjednik 

              Općinskog vijeća Općine Končanica: 

__________________________ 

               /Drahoslav Herout/ 
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              OPĆINA KONČANICA 
         VATROGASNA ZAJEDNICA 
              OPĆINE KONČANICA 
 
Broj: 1/2021-1. 
Končanica, 30. ožujak 2021. 
 

Z  A  P  I  S N  I  K 
 Sa Izborne I 22. Redovne Godišnje Skupštine Vatrogasne zajednice Općine Končanica, 
održane dana 30. ožujka 2021. godine u prostoru Vatrogasnog doma u Končanici, s početkom u 20,00 
sati. 

Skupštini je nazočno ukupno 9 delegata od ukupno 11 delegata Vatrogasne zajednice Općine 
Končanica, I to; Josip Husak, Zdenko Popovački I Drahouš Šusta ispred DVD Daruvarski Brestovac, 
Josip Finek (umjesto Jaroslava Koči), Emil Finek I Oto Janda ispred DVD Končanica, Miroslav 
Plaščar I Miroslav Uršan ispred DVD Šuplja iploma Zlatko Bakunić ispred Općine Končanica. 

Odsutni iploma ; Toni Karniš I Mihael Karniš ispred DVD Stražanac.  Ostali nazočni: 
Mateo Putak, Želimir Prhal, Dalibor Lukaš I Ljiljana Dite. 
 Nazočni uzvanici: Zlatko Bakunić  – općinski načelnik. 
 Intonirana je državna himna I vatrogasna himna. 
 Predsjednik VZO-a Končanica Josip Husak, otvara Izbornu I 22. redovnu Godišnju Skupštinu 
Vatrogasne zajednice Općine Končanica, pozdravlja sve nazočne te poziva da minutom šutnje se oda 
počast preminulim vatrogascima. 
 Nakon toga predlaže slijedeći 

D  n  e  v  n  I      r  e  d 
1. Otvaranje Skupštine I izbor: 

a) radnog predsjedništva 
b) zapisničara 
c) 2 ovjerovitelja zapisnika 
d) Verifikacijske komisije 

2. Izvješće Verifikacijske komisije, 
3. Razmatranje te usvajanje Poslovnika o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 

mandatno razdoblje 2021.-2026. godine, 
4. Izvješća o radu VZO-a za 2020. godinu: 

a) Predsjedništva – Zapovjeništva, 
b) Blagajnika, 

5. Prijedlog Programa rada I financijskog plana VZO Končanica za 2022. godinu, 
6. Rasprava po izvješćima za 2020. godinu, Programu rada te financijskom planu za 2022. 

godinu iz točki 4. I 5. te njihovo usvajanje, 
7. Davanje razrješnice dosadašnjem Predsjedniku, članovima Predsjedništva, Zapovjedniku, 

članovima Zapovjedništva I Nadzornog odbora, 
8. Izbor tijela VZO Končanica prema prijedlogu Predsjedništva 

a) predsjednika 
b) članove Zapovjedništva 

9. Izbor iploma  u Skupštinu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u 
narednom iploma, 

10. Dodjela diploma, 
11. Pozdravna riječ gostiju, 
12. Zaključna riječ I završetak rada Skupštine. 
Dnevni red dan je na glasovanje I on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 
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AD/1. 
Predsjednik je predložio za članove radnog predsjedništva osim predsjednika još Zdenka 

Popovački I Josipa Finek, za zapisničara Ota Janda a za ovjerovitelje zapisnika Emila Finek I 
Drahuoša Šusta. Za članove Verifikacijske komisije predloženi su Miroslav Plaščar I Miroslav Uršan. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog dao na glasovanje I on je 
jednoglasno usvojen. 

 
AD/2. 
Ispred Verifikacijske komisije Miroslav Plaščar utvrdio je da od ukupno 11 delegata ovoj 

Izbornoj I Redovnoj Skupštini nazočno je njih 9 te ova Skupština može pravovaljano donositi odluke. 
 
AD/3. 
Ovu točku pojasnio je tajnik Vatrogasne zajednice Oto Janda. Prijedlog Poslovnika dobili su 

svi iploma  zajedno sa sazivom. Poslovnikom su propisane opće odredbe o radu Skupštine u 
narednih 5 godina, koliko traje iploma. Isto tako propisana su prava I dužnosti članova Skupštine, 
način rada Skupštine, obavljanje stručnih, administrativnih I drugih poslova za Skupštinu te završne 
odredbe. 

Kako na prijedlog Poslovnika nije bilo primjedbi niti dopuna, predsjednik je prijedlog 
Poslovnika dao na glasovanje I on je jednoglasno usvojen. 

 
AD/4. 
Izvješće o radu VZO-a Končanica u toku 2020. godine podnio je zapovjednik Josip Finek, 

koji je kazao kako se predsjedništvo redovito sastajalo zajedno sa zapovjedništvom. Pomogli smo u 
nabavi polovnog navalnog vatrogasnog vozila za potrebe DVD Končanica ali I za potrebe cjelokupne 
Vatrogasne zajednice Općine Končanica.  S obzirom na pandemiju COVID-19, početkom godine 
odlazili smo na skupštine I proslave gdje smo bili pozvani. Održali smo redovnu godišnju skupštinu te 
I nadalje smo na raspolaganju našim članicama odnosno Dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Na 
kraju godine uspješno smo donijeli nove Statute svih DVD-a I VZO, koji su usklađeni sa novim 
Zakonom o vatrogastvu.  

Financijsko izvješće podnio je blagajnik Oto Janda, koji je kazao kako u toku 2020. godine 
ostvareni prihodi u iznosu od 204.327,69 kuna. Ukupni rashodi iznosili su 181.301,84 kuna a odnosili 
su se najviše na dotacije DVD-a Končanica za nabavu polovnog vatrogasnog vozila, nabava opreme, 
registracije, reprezentacije, troškovi bankarskih usluga, telefona, interneta I drugih troškova. Višak 
prihoda nad rashodima iznosi 23.025,85 kuna, što zajedno sa donosom iz 2019. godine od 53.173,63 
kuna daje ukupni prihod od 76.199,48 kuna, koji se prenosi u 2021. godinu. 

 
AD/5. 

 Prijedlog Programa rada za 2022. godinu dao je zapovjednik Josip Finek. On je kazao kako 
Vatrogasna zajednica I dalje ima u planu pomoć članicama u nabavi opreme, školovanju, liječničkim 
pregledima te sve što bude potrebno, kao I nabave polovnih kombi vozila za potrebe članica. 
 Prijedlog Financijskog plana dao je Oto Janda, koji je kazao kako se predlažu prihodi I 
rashodi u 2022. godini u iznosu od 201.000,00 kuna kako na prihodovnoj iplom tako I na 
rashodovnoj iplom.  
  
 AD/6. 
 Predsjednik je otvorio raspravu po izvješćima, no kako rasprave nije bilo, predsjednik je 
izvješća za 2020. godinu kao I Plan rada I financijski plan za 2022. godinu dao na glasovanje I ona su 
jednoglasno usvojena.  
 
 AD/7. 
 Pod ovom točkom predsjednik je predložio da se da razrješnica dosadašnjem vodstvu 
Vatrogasne zajednice Općine Končanica. 
 Predsjednik je prijedlog dao na glasovanje I on je jednoglasno usvojen. 
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AD/8. 
Predsjednik radnog predsjedništva je kazao kako je na sjednici Predsjedništva, održanoj 23. 

ožujka 2021. godine predloženo da se za predsjednika izabere Josip Husak. Članovi predsjedništva su 
svi predsjednici članica VZO Končaica odnosno; Jaroslav Koči ispred DVD Končanica, Josip Husak 
ispred DVD Daruvarski Brestovac, Miroslav Uršan ispred DVD Šuplja Lipa I Toni Karniš ispred 
DVD Stražanac. Za zapovjedništvo se predlažu; Josip Finek za Općinskog vatrogasnog zapovjednika, 
kojeg imenuje Općinski načelnik I suglasnost mora dati I županijski vatrogasni zapovjednik, članovi; 
Emil Finek – zapovjednik DVD Končanica, Drahouš Šusta – zapovjednik DVD Daruvarski 
Brestovac, Miroslav Uršan – zapovjednik DVD Šuplja iploma Mihael Karniš – zapovjednik DVD 
Stražanac. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik radnog predsjedništva je prijedlog dao na 
glasovanje I on je jednoglasno usvojen te je za predsjednika izabran Josip Husak, za članove 
Predsjedništva: Jaroslav Koči, Miroslav Plaščar I Toni Karniš. Za članove zapovjedništva izabrani su 
Josip Finek, Emil Finek, Drahouš Šusta, Miroslav Uršan I Mihael Karniš. 

 
AD/9. 
Za delegate u Skupštinu Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije imenuju se 

predsjednik I zapovjednik te u slučaju njihove spriječenosti njihovi zamjenici. 
Kako nije bilo rasprave po prijedlogu iploma  za Skupštinu VZ BBŽ, predsjednik je 

prijedlog dao na glasovanje I on je jednoglasno usvojen. 
 

AD/10. 
Pod ovom točkom dodijeljene su iploma za dugogodišnji rad u vatrogastvu I to predsjedniku 

Josipu Husak te zapovjedniku Josipu Finek. Dipome je dodijelio u ime HVZ-a Općinski načelnik. 
 

AD/11. 
Pod ovom točkom Skupštinu je pozdravio Općinski načelnik Zlatko Bakunić te istaknuo 

zadovoljstvo sa radom Vatrogasne zajednice Općine Končanica I njezinim vodstvom. 
 
AD/12. 
Kako pod ovom točkom nije bilo rasprave, novoizabrani predsjednik se zahvalio svima na 

sudjelovanju I konstruktivnom radu ove Izborne I Godišnje Skupštine VZO-a te zaključio rad 
Skupštine u 20:30 sati. 
 
 
Zapisničar:    Ovjerovitelji zapisnika:               Predsjednik: 
 
____________    1. ________________   ________________ 
/Oto Janda/          /Emil Finek/         /Josip Husak/ 
 
     2. ________________ 
         /Drahouš Šusta/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
      

      
      
         VATROGASNA ZAJEDNICA     
              OPĆINE KONČANICA     



 37 

Končanica 260, 43505 KONČANICA     
RNO: 0016934     
MB: 01484346, OIB: 78479090141     
Šifra djelatnosti: 94.99     
IBAN: HR8324020061100070975     
Končanica, siječanj 2020.     
      
                                   BLAGAJNIČKO IZVJEŠĆE    
                         ZA RADZOBLJE OD 01. 01. – 31. 12. 2020.G   
      
 I. PRIHODI     
1. Dotacija iz proračuna Općine Končanica    200.000,00 
2. Prihodi od osiguranja-vatrogasni doprinos    347,42 
3. Ostali prihodi – kta banke    0,27 
4. Ostali prihodi – refundacija za mobitele    3.980,00 
 UKUPNO PRIHODI    204.327,69 
      
 II. RASHODI     
1. Usluge telefona, interneta i pošte    7.341,15 
2. Usluge registracije vozila    3.808,11 
3. Ostale usluge    80,00 
4. Zdravstvene usluge –liječnički pregledi    1.650,00 
5. Intelektualne i računalne usluge    2.500,00 
6. Kotizacija – DVD Đulovac iz 2019.    3.187,36 
7. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    432,87 
8. Sotni inventar (obuća, cjevine, popravak kombija i dr.)   19.144,01 
9. Dotacija DVD Končanica za nabavu vozila i ostalo   118.000,00 
10. Dotacija DVD Daruvarski Brestovac    6.000,00 
11. Dotacija DVD Šuplja Lipa    3.000,00 
12. Dotacija DVD Stražanac    2.243,45 
13. Reprezentacija     12.533,71 
14. Bankarsku usluge i usluge platnog prometa    1.381,18 
      
 SVEUKUPNI RASHODI    181.301,84 
      
REKAPITULACIJA     
PRIHODI 204.327,69    
RASHODI 181.301,84    
_____________________________________________________   
SALDO na dan 31. 12. 2020. 23.025,85    
Donos iz 2019. godine 53.173,63    
SVEUKUPNI SALDO  31. 12.  76.199,48    
Žiro-račun na dan 31. 12. 2020. 75.727,09    
U blagajni 472,39    
      
 Odgovorna osoba: IZVJEŠĆE SASTAVIO:  
 Josip Husak, predsjednik Oto Janda, tajnik VZO Končanica  
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Na temelju odredbe članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), a u vezi s odredbom članka 122. stavka 2. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Daruvara, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Daruvara, KLASA: 
__________, URBROJ _____ od _____________ 2021. godine,  Općinskog vijeća Općine 
Dežanovac, KLASA: __________, URBROJ _____ od _____________ 2021. godine, 
Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: __________, URBROJ _____ od 
_____________ 2021. godine, Općinskog vijeća Općine Končanica, KLASA: __________, 
URBROJ _____ od _____________ 2021. godine, i Općinskog vijeća Općine Sirač KLASA: 
__________, URBROJ _____ od _____________ 2021. godine, na sjednici održanoj dana 
_____ 2021. godine, donijelo je  

 

 

 

 

S T A T U T  

 
JAVNE  VATROGASNE  POSTROJBE 

GRADA  DARUVARA 
 

 

 OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara (u 

daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba), osnivanje Vatrogasne postrojbe, naziv i sjedište 

Vatrogasne postrojbe, zastupanje i predstavljanje, djelatnost Vatrogasne postrojbe, 

djelokrug rada Vatrogasne postrojbe, upravljanje Vatrogasnom postrojbom, imovina i 

odgovornost za obveze, financiranje Vatrogasne postrojbe, nadzor nad radom Vatrogasne 

postrojbe, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja 

Vatrogasne postrojbe. 

 

Članak 2. 
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Vatrogasna postrojba je javna ustanova jedinica lokalne samouprave, koja u okviru 

vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području i šire za 

organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. 

 

 

II. OSNIVANJE VATROGASNE POSTROJBE  

 

Članak 3. 

 

Osnivači Vatrogasne postrojbe su predstavnička tijela Grada Daruvara, Općine 

Dežanovac,  Općine Đulovac, Općine Končanica i Općine Sirač  (u daljnjem tekstu: Osnivač). 

 

Članak 4. 

Vatrogasna postrojba je pravni slijednik profesionalne Vatrogasne postrojbe Daruvar 

– ispostave Ministarstva unutarnjih poslova. 

 

III. NAZIV I SJEDIŠTE  

 

Članak 5. 

Vatrogasna postrojba  obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluju u pravnom 

prometu pod nazivom: Javna Vatrogasna postrojba Grada Daruvara. 

Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je: JVP Daruvar. 

Sjedište Vatrogasne postrojbe je u Daruvaru, Trg križnog puta br.1 

 

Članak 6. 

Vatrogasna postrojba je pravna osoba upisana u sudski registar.  

 

Članak 7. 

Vatrogasna postrojba može promijeniti naziv i sjedište samo Odlukom Osnivača. 

 

Članak 8. 
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Naziv Vatrogasne postrojbe mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište i 

na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost. 

 

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE  

 

Članak 9. 

Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa zapovjednik, a u njegovoj odsutnosti 

zamjenik zapovjednika. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe poduzima sve pravne radnje u ime i za račun 

vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, 

upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi 

rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu 

djelatnosti upisanih u sudski registar osim nastupati kao druga ugovorna strana i sa 

Vatrogasnom postrojbom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za 

račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba. 

 

Članak 10. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe može dati punomoć drugoj osobi da zastupa 

vatrogasnu postrojbu u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama 

zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. 

 

Članak 11. 

U pravnom prometu Vatrogasna postrojba koristi pečat i štambilj. 

Pečat je okruglog oblika promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Javna  

Vatrogasna postrojba Grada Daruvara, a u sredini otisnut je znak Vatrogasne postrojbe. 

Štambilj je četvrtastog oblika širine 40 mm i dužine 70 mm, i u njemu je upisan pun 

naziv i sjedište Vatrogasne postrojbe. 

Svaki pečat i štambilj ima svoj broj. 

O broju pečata i štambilja odlučuje Vatrogasno vijeće. 

Znak Vatrogasne postrojbe je vatrogasna kaciga sa ukrštenom bakljom i sjekiricom. 

 

Članak 12. 

Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu. 
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Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje 

Vatrogasne postrojbe. 

Način uporabe i čuvanje pečata i štambilja svojim aktom uređuje zapovjednik 

Vatrogasne postrojbe. 

 

 

V. DJELATNOST VATROGASNE POSTROJBE  

 

Članak 13. 

Vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u 
provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i 
spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke 
pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, 
ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. 

Vatrogasna postrojba obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju vatrogasne 
djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost i ako se time 
ne umanjuje interventna spremnost Javne vatrogasne postrojbe, a to su sljedeće djelatnosti: 

-   Servisiranje i prodaja vatrogasnih aparata 
-   Prijevoz pitke vode 
-   Računovodstvene i knjigovodstvene usluge 
-   Prodaja vatrogasnih armatura. 

Vatrogasna postrojba obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu. 
 

Članak 14. 

Vatrogasnu djelatnost Vatrogasna postrojba obavlja sukladno pravilima struke, bez 

obzira čija je imovina odnosno ljudski život ugrožen. 

 

Članak 15. 

Vatrogasna postrojba može mijenjati djelatnost samo uz prethodnu suglasnost 

Osnivača, osim vatrogasne djelatnosti koja se ne može mijenjati. 

 

Članak 16. 

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje 

radnog odnosa propisane zakonom kojim se uređuje djelatnost vatrogastva. 
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VI. DJELOKRUG RADA VATROGASNE POSTROJBE 

 

Članak 17. 

Vatrogasna postrojba osniva se za područje grada Daruvara, općine Dežanovac, 

općine Đulovac, općine Končanica i općine Sirač.  

 

Članak 18. 

Vatrogasna postrojba obavlja Vatrogasnu djelatnost na području za koje je osnovana. 

Vatrogasna postrojba dužna je sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja 

svoga djelovanja na zapovijed nadležnog vatrogasnog zapovjednika i sukladno odredbama 

Zakona o vatrogastvu. 

 

 

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO VATROGASNE POSTROJBE 

 

Članak 19. 

Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vatrogasne postrojbe 

u cilju ostvarivanja zaštite prava građana, bez obzira čija je imovina odnosno ljudski život 

ugrožen. 

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Vatrogasne postrojbe pobliže se 

uređuje ustrojstvo, radna mjesta i rad vatrogasne postrojbe kao javne službe jedinica 

lokalne samouprave. 

Broj profesionalnih vatrogasaca koji djeluju u Vatrogasnoj postrojbi utvrđuje se 

sukladno procjeni ugroženosti, Planu zaštite od požara svakog od osnivača te vatrogasnim 

planovima. 

 

Članak 20. 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi 

ostvarivanja djelatnosti Vatrogasne postrojbe i njenog poslovanja kao javne službe, vođenja 

propisane dokumentacije i evidencije, skrb o pravima i interesima građana, javnost rada 

Vatrogasne postrojbe, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-                                                                                                                                              

stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe i ostvarivanje prava i 

obveza zaposlenika Vatrogasne postrojbe. 
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Članak 21. 

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za 

ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Vatrogasne 

postrojbe. 

 

Članak 22. 

Obavljanje poslova iz članka 20. i 21. ovog Statuta, Osnivači mogu povjeriti svojim 

postojećim službama.  

 

 

VIII. UPRAVLJANJE VATROGASNOM POSTROJBOM 

 

Vatrogasno vijeće 

 

Članak 23. 

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće koje ima tri člana, čiji članovi se 
biraju na mandat od pet godina.  
 Članovi Vatrogasnog vijeća biraju se iz sljedećih redova: jedan predstavnik iz reda 
Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, jedan predstavnik zaposlenika i jedan 
predstavnik Osnivača,  svi s jednakim pravom glasa. 

Predstavnika Osnivača imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Daruvara. 

 

Članak 24. 

Prvu konstituirajuću sjednicu Vatrogasnog vijeća saziva Zapovjednik u roku od 30 

dana od dana imenovanja članova vatrogasnog vijeća, na kojoj članovi vijeća između sebe 

biraju predsjednika na mandat od pet godina. 

Predsjednik Vatrogasnog vijeća saziva i vodi sjednice Vatrogasnog vijeća te potpisuje 

akte koje donosi Vatrogasno vijeće, a u pitanju odlučivanja ima položaj člana. 

Predsjednik vatrogasnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev Zapovjednika ili 

najmanje dva člana Vatrogasnog vijeća. 

 

Članak 25. 

U slučaju odsudnosti ili spriječenosti predsjednika Vatrogasnog vijeća, zamjenjuje ga, 

sa svim ovlastima predsjednika, član Vatrogasnog vijeća kojeg on za to ovlasti. 
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Članak 26. 

Vatrogasno vijeće: 

- donosi Statut, uz prethodnu  suglasnost Osnivača 

- donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Vatrogasne postrojbe 

- donosi Odluku o plaćama, naknadama i drugim pravima iz radnog odnosa 

zaposlenika vatrogasne postrojbe 

- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika 

Vatrogasne postrojbe 

- donosi poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća 

- donosi godišnji plan i program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe 

- donosi financijski plan i financijska izvješća Vatrogasne postrojbe 

- donosi druge opće akte Vatrogasne postrojbe i nadzire njihovo izvršavanje 

- daje osnivačima Vatrogasne postrojbe prijedloge i mišljenja o pojedinim 

pitanjima 

- odlučuje o izvješćima zapovjednika o radu Vatrogasne postrojbe 

- odlučuje o sredstvima koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću, 
a koja se mogu koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti 

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu 
- predlaže gradonačelniku Grada Daruvara imenovanje i razrješenje 

zapovjednika Vatrogasne postrojbe 

- predlaže Osnivaču promjenu naziva i sjedišta Vatrogasne postrojbe te 

statusne promjene 

- podnosi Osnivaču izvješća o radu Vatrogasne postrojbe 
- predlaže Zapovjedniku Vatrogasne postrojbe osnovne smjernice za rad i 

poslovanje Vatrogasne postrojbe 
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine čija pojedinačna 

vrijednost  prelazi 100.000,00 kuna, uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela 

Osnivača 

- odlučuje o promjeni djelatnosti Vatrogasne postrojbe, osim vatrogasne 

djelatnosti 

- odlučuje o davanju u zakup objekata i prostora Vatrogasne postrojbe ili 

mijenjanju namjene objekata i prostora 

- odlučuje o osnivanju druge pravne osobe. 
 

Članak 27. 
Vatrogasno vijeće može održati sjednicu ako su na sjednici nazočna većina članova 

Vatrogasnog vijeća. 

Vatrogasno Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 
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Odluke Vatrogasnog vijeća potpisuje predsjednik. 
 

Članak 28. 
Članu Vatrogasnog vijeća prestaje dužnost ako: 

- sam zatraži razrješenje 
- ne ispunjava dužnost člana odnosno predsjednika 
- svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša 
- izgubi pravo na obavljanje dužnosti. 

Postupak  za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Vatrogasnog vijeća 
pokreće Vatrogasno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo. 

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana 
Vatrogasnog vijeća. 

U slučaju razrješenja člana Vatrogasnog vijeća, novi član se imenuje u roku 30 dana i 
na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Vatrogasnog vijeća koji je 
razriješen. 
 

Članak 29. 

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Vatrogasnog 

vijeća pobliže se uređuje poslovnikom. 

 

Zapovjednik 
 

Članak 30. 
Vatrogasnom postrojbom rukovodi zapovjednik. 
Zapovjednik: 

- predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne postrojbe 

- zastupa Vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i 

drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima 

- predlaže Vatrogasnom vijeću godišnji plan i program rada Vatrogasne 

postrojbe 

- predlaže Vatrogasnom vijeću financijski plan i financijska izvješća Vatrogasne 

postrojbe 

- provodi odluke Vatrogasnog vijeća 

- organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne postrojbe 

- zapovijeda Vatrogasnom postrojbom i odgovoran je za organiziranost, 

osposobljenost i intervencijsku spremnost te stručni rad Vatrogasne 

postrojbe 

- imenuje i razrješava zamjenika i pomoćnika Vatrogasne postrojbe, 

- utvrđuje prijedloge akata koje donosi Vatrogasno vijeće 
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- provodi odluke Vatrogasnog vijeća 

- potpisuje ugovore o radu i druge akte Vatrogasne postrojbe 

- samostalno donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine 

Vatrogasne postrojbe čija pojedinačna vrijednost iznosi do 50.000,00 kuna 

- donosi odluke o stjecanju, opterećivanju i otuđenju imovine Vatrogasne 

postrojbe čija pojedinačna  vrijednost prelazi 50.000,00 kuna do 100.000,00 

kn uz prethodnu suglasnost Vatrogasnog vijeća 

- podnosi izvješće Vatrogasnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i 

poslovanju Vatrogasne postrojbe 

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje djelatnost 

vatrogastva, ovim Statutom i drugim općim aktima Vatrogasne postrojbe.  

     

Članak 31. 
Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti vatrogasnog vijeća ili osnivača nastupati 

kao druga ugovorna strana, sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za 

račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. 

 

Članak 32. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika kojeg sam imenuje iz reda 
zaposlenika Vatrogasne postrojbe na mandat od pet godina i razrješava ga, a koji ga 
zamjenjuje u odsutnosti. 

Članak 33. 
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima pomoćnika kojeg sam imenuje iz reda 

zaposlenika Vatrogasne postrojbe, na mandat od pet godina i razrješava ga. 
 

Članak 34. 

Zapovjednika Vatrogasne postrojbe uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 
zapovjednika imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Daruvara, na mandat od pet godina. 

Nakon isteka mandata zapovjedniku Vatrogasne postrojbe, ista se osoba može 
ponovno imenovati. 

Za zapovjednika i zamjenika zapovjednika mogu se imenovati osobe koje ispunjavaju 

uvjete sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost vatrogastva i aktima Vatrogasne 

postrojbe. 

 
Članak 35. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe se imenuje na temelju javnog natječaja koji 

raspisuje Vatrogasno vijeće. 



 52 

Natječaj za imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe raspisuje se najkasnije tri 
mjeseca prije isteka vremena na koje je zapovjednik imenovan. 

Natječaj za imenovanje zapovjednika Vatrogasne postrojbe traje najmanje osam (8) 
dana, a objavljuje se na mrežnim stranicama Vatrogasne postrojbe i u „Narodnim novinama“. 

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se 
imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti 
obaviješteni o izboru.  

Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijave. 

 
Članak 36. 

Po isteku roka za podnošenje prijava Vatrogasno vijeće otvara i razmatra sve pristigle 

prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku 

te ispunjavaju li kandidati propisane uvjete. 

Vatrogasno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje zapovjednika Vatrogasne 
postrojbe i dostavlja ga gradonačelniku Grada Daruvara,  zajedno s cjelokupnom natječajnom 
dokumentacijom u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 
Članak 37. 

Gradonačelnik podnosi zahtjev županijskom vatrogasnom zapovjedniku kojim traži 
prethodnu suglasnost za imenovanje zapovjednika. 

Na temelju prethodne suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, 
Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju zapovjednika koju dostavlja svim prijavljenim 
kandidatima, s poukom o pravu o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku 
zaštitu. 

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom Odluku o 
imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava 
uvjete koji su objavljeni u natječaju. 

Tužba se podnosi upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka rješenja. 
 

Članak 38. 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 
izabran, natječaj će se ponoviti. 

Do imenovanja zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj 
dužnosti zapovjednika ali najduže do godinu dana. 

 
Članak 39. 

Zapovjednik sklapa ugovor o radu sa predsjednikom Vatrogasnog vijeća, sukladno 
tekstu koji je prethodno utvrdilo Vatrogasno vijeće. 
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Članak 40. 

Razrješenje zapovjednika Vatrogasne postrojbe prije isteka mandata je moguće ako: 

- sam traži razrješenje 
- trajno izgubi zdravstvenu sposobnost obavljati dužnosti 
- je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela (glava 

X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv 
imovine (glava XXIII), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII), 
a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 
101/17 i 118/18) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), 
kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX) i kaznena djela 
protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom 
( NN 110/97, 27/98 .- ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 
84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12) 

- povrijedi obvezu čuvanja službene tajne u svezi s obavljanjem dužnosti 
- svojim nesavjesnim radom prouzroči Vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće 

smetnje u radu.   
Prije donošenja odluke o razrješenju, zapovjedniku se mora dati mogućnost da se 

izjasni o razlozima za razrješenje. 
U slučaju razrješenja zapovjednika imenovat će se vršitelj dužnosti zapovjednika, a 

Vatrogasno vijeće dužno je raspisati natječaj za zapovjednika u roku od 30 dana od dana 
imenovanja vršitelja dužnosti. 

 
Članak 41. 

Protiv odluke o razrješenju zapovjednik može pokrenuti upravni spor radi sudske 

zaštite prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla 

bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom kojim se 

uređuje djelatnost vatrogastva.   

Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka 

odluke o razrješenju. 

 
                                                        Članak 42. 
  Na postupak razrješenja zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe, na 

odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 40. ovog Statuta. 
 

 IMOVINA VATROGASNE POSTROJBE I ODGOVORNOST  ZA  
NJEZINE OBVEZE 

 

Članak 43. 

Imovinu Vatrogasne postrojbe čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, 
stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora. 
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Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu 

kojim se uređuje djelatnost vatrogastva, mogu se koristiti za provedbu vatrogasne 

djelatnosti i aktivnosti.  

Odluku o načinu korištenja sredstava iz stavka 2. ovoga članka donosi Vatrogasno 

vijeće. 

 

Članak 44. 

Za obveze u pravnom prometu Vatrogasna postrojba odgovara cjelokupnom svojom 

imovinom. 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vatrogasne postrojbe. 

 

 

X. FINANCIRANJE VATROGASNE POSTROJBE 

 

Članak 45. 

Sredstva za financiranje Vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna Grada 

Daruvara, općina  Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač i vlastitih djelatnosti.  

Vatrogasna postrojba može imati i druge prihode financijskih sredstava sukladno 

zakonu kojim se uređuje djelatnost vatrogastva. 

 

Članak 46. 

Financijsko poslovanje Vatrogasne postrojbe obavlja se u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje proračun i drugim propisima. 

 

Članak 47. 

Vatrogasna postrojba za svaku godinu donosi financijski plan i program rada. 

Ako ne donese financijski plan za slijedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće 

godine, donosi privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca. 

Vatrogasna postrojba je dužna dostaviti Osnivaču financijski plan te periodična i 

godišnja izvješća. 

 

Članak 48. 

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je zapovjednik Vatrogasne postrojbe. 
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Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti potpisuje 

odgovorna osoba zadužena za računovodstvene poslove Vatrogasne postrojbe. 

 

 

 

XI. UPRAVNI I STRUČNI NADZOR  

 

Članak 49. 

Upravni nadzor nad Vatrogasnom postrojbom obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica. 

Stručni nadzor nad radom Vatrogasne postrojbe provodi Hrvatska vatrogasna 

zajednica, Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije te Vatrogasna zajednica 

Daruvar. 

 

Članak 50. 

U provođenju nadzora zapovjednik, Vatrogasno vijeće i drugi zaposlenici Vatrogasne 

postrojbe dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor. 

 

 

XII. OPĆI AKTI VATROGASNE POSTROJBE  

 

Članak 51. 

Vatrogasna postrojba ima slijedeće opće akte: 

- Statut, 

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Vatrogasne postrojbe. 

 

Članak 52. 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe dužan je u roku od osam dana od dana donošenja 

Statuta i općeg akta kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja javne službe, dostaviti iste 

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.  

 

Članak 53. 

Opći akti stupaju na snagu najranije prvoga dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Vatrogasne postrojbe. 
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 JAVNOST RADA VATROGASNE POSTROJBE  

 

Članak 54. 

Rad Vatrogasne postrojbe je javan. 
Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Vatrogasne postrojbe na  

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Vatrogasne postrojbe te davanjem informacija u 
medijima, upoznaje se javnost, odnosno građani i druge pravne osobe s organizacijom rada, 
uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Vatrogasne postrojbe, cijenama usluga 
Vatrogasne postrojbe te radom Vatrogasne postrojbe kao javne ustanove.  

Uvid u dokumentaciju Vatrogasne postrojbe te druge materijale u svezi s radom 
Vatrogasne postrojbe omogućiti će se svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi, sukladno zakonu i 
općim aktima Vatrogasne postrojbe kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.  

Odredba stavka 3. ovog članka ne odnosi se na materijale i dokumente koji sadrže 
informaciju koja je izuzeta od prava na uvid, sukladno pozitivnim propisima. 
 

Članak 55. 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Vatrogasne 

postrojbe sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo 

zapovjednik te njegov zamjenik u mjeri u kojoj ga za to ovlasti zapovjednik, odnosno drugi 

zaposlenici Vatrogasne postrojbe koje ovlasti zapovjednik za njihov djelokrug rada. 

 

 

XIV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA  

 

Članak 56. 

Poslovnom tajnom smatraju se:  

- dokumenti koje zapovjednik Vatrogasne postrojbe  proglasi poslovnom 

tajnom, 

- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vatrogasnoj postrojbi 

- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti 

- dokumenti koji se odnose na obranu 

- plan tjelesne i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Vatrogasne postrojbe 

- i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno 

interesima Vatrogasne postrojbe i njenog Osnivača. 

 

Članak 57. 
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Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici 

Vatrogasne postrojbe bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave. 

Obveze čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Vatrogasnoj 

postrojbi. 

 

Članak 58. 

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid 

tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz 

dužnosti koje obavljaju. 

 

Članak 59. 

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi zapovjednik Vatrogasne 

postrojbe i druga ovlaštena osoba. 

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne 

obveze. 

 

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 60. 

Ovaj Statut donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača. 

 

Članak 61. 

Vatrogasna postrojba je dužna donijeti opće akte iz ovog Statuta u roku od 90 dana 

od dana stupanja na snagu ovog Statuta. 

Do donošenja akata u smislu stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi postojeći opći akti 
Vatrogasne postrojbe, ako nisu u suprotnosti sa zakonom kojim se uređuje djelatnost 
vatrogastva i ovim Statutom. 
 

Članak 62. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Daruvara „Službeni glasnik Grada Daruvara“  broj 3/10. 

 

Članak 63. 
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Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vatrogasne 

postrojbe. 

                 

             

            Klasa:  

 Ur.br.:  

            Daruvar, ____________ 

 

                  Predsjednik Vatrogasnog vijeća 

                                                                                 

                                                                                                     _________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 330-01/21-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, ____________ 2021. 
 
 Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», broj 41/14, 
110/15 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. Sjednici, održanoj ____________ 2021. 
godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o osnivanju i imenovanju Savjetodavnog tijela iz Zakona o zaštiti potrošaća 

za područje Općine Končanica 
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I. 

 Ovom Odlukom osniva se Savjetodavno tijelo za područje Općine Končanica iz Zakona o 
zaštiti potrošaća („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19), koje broji 3 člana (predsjednik i 2 
člana). 
 

II. 
U Savjetodavno tijelo ispred Općine Končanica imenuju se: 
1. _________________, vijećnik, 
2. _________________, vijećnik. 
Jednog člana imenuje Udruga za zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 
II. 

 Navedeno Savjetodavno tijelo će obavljati poslove sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19).  
 

III. 
 Mandat Savjetodavnog tijela traje 4 (četiri) godine i imenovani članovi imaju pravo naknade 
za svoj rad sukladno općim aktima Općine Končanica. 
 

IV. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 
Savjetodavnog tijela iz Zakona o zaštiti potrošaća za područje Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 7/18). 
  
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Drahoslav Herout 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 363-01/2010-01/04 
URBROJ: 2111/02-01-21-3 
Končanica, __. Srpanj 2021. 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“ broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 2. sjednici održanoj __. 
Srpnja 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o stavljanju van snage Odluke 
o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu 
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Članak 1. 
 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o priključenju na izgrađenu komunalnu 
infrastrukturu, usvojena na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica od 09. lipnja 2010. 
godine, objavljena u „Službenom glasniku Općine Končanica“, broj 2/10. i Odluka o 
izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na izgrađenu komunalnu infrastrukturu, 
usvojena na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica od 04. srpnja 2013. godine, 
objavljena u „Službenom glasniku Općine Končanica“, broj 2/13.  
 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluku stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“. 
 

  PRESJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
   OPĆINE KONČANICA 
        Drahoslav Herout 

 
 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA: 402-08/21-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, __. Srpanj 2021.  
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 2. sjednici, održanoj 
dana ___ srpnja 2021. godine donosi slijedeću 
 

O  D  L  U  K  U 
o otpisu potraživanja na ime komunalnih i grobnih naknada i usluga 

 
I. 

 Ovom Odlukom otpisuju se potraživanja na ime komunalne naknade, grobne naknade 
te komunalnih usluga, dužnika fizičkih osoba, kako slijedi: 

R.b. IME I PREZIME Komunalna/grobna Iznos otpisa 
1. Jovo Bojčić komunalna naknada 276,48 
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2. Petar Bojčić komunalna naknada 702,72 
3. Božidar Bokun komunalna naknada 315,18 
4. Božić Sabrina komunalna naknada 365,63 
5. Branko Ćoraga komunalna naknada 302,40 
6. Daliborka Dominicale-

Kuserbanj 
komunalna naknada 160,79 

7. Ana Dražetić komunalna naknada 420,48 
8. Andrea Franc komunalna naknada 365,63 
9. Dragutin Horvat komunalna naknada 317,34 
10. Eduard Kadlec komunalna naknada 432,60 
11. Stjepan Kucelj komunalna naknada 849,75 
12. Općina Končanica- Lončar komunalna naknada 268,82 
13. Mirko Mijatović komunalna naknada 602,54 
14. Dalibor Novosad komunalna naknada 324,46 
15. Borislav Ribić komunalna naknada 1.096,68 
16. Danijel Samardić komunalna naknada 370,80 
17. Magdalena Šalić komunalna naknada 444,96 
18. Jaroslav Šanda komunalna naknada 792,58 
19. Ankica Vanjiček komunalna naknada 820,80 
20. Adela Vukota komunalna naknada 371,52 
21. Jovo Bojčić grobna naknada 600,00 
22. Petar Bojčić grobna naknada 500,00 
23. Josip Štolba grobna naknada 900,00 
24. Ana Janošić grobna naknada 150,00 
25. Edvard Brod usluga zbrinj.kom.otpada 541,52 
26. Mileva Trkulja komunalna naknada 124,98 
  UKUPNO 11.877,14 

 
 

II. 
 Otpisana potraživanja iz točke I. ove Odluke namirit će se iz Proračuna Općine 
Končanica za 2021. godinu. 
 

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


