
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/21-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-21-6 
Končanica, 12. studeni 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 
 
 

4. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 
 za 23. studeni (utorak) 2021. godine u prostoru Češkog doma u Končanici, Končanica 260, s 
početkom u 18:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Izvješće Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima za člana Općinskog vijeća iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manjine, 
- davanje svečane prisege, 

2. Razmatranje te donošenje Oduke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica, 

3. Razmatranje te usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom na području Općine Končanica, 

4. Razmatranje te donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi, 

5. Razmatranje te usvajanje Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine 
Končanica, 

6. Razmatranje te imenovanje novih članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica na 
mandatno razdoblje, 

7. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Češkog dječjeg vrtića Končanica tijekom radne 2020.-
2021. godine, 

8. Razmatranje te usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica u 
pedagoškoj godini 2021./2022., 

9. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Končanica, 
10. Razmatranje po prispjelim zamolbama za oslobođenjem od vraćanja stipendija, 
11. Razmatranje po prispjelim zamolbama za odobrenjem mirovanja stipendija,                                                                                                                                                         
- Aktualni sat  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. i 11. dnevnog reda dok će 

se točka 6. pojasniti na samoj sjednici, a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica 
www.koncanica.hr.  

Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 3. 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 

 

 



 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-5 
Končanica, 14. rujan 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 3. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 14. rujna 2021. godine u 

prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, s početkom u 20,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, vijećnici; Toni 
Beki, Zvonko Bičak, Drahoslav Herout, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber i Nikolina Santo. 
 Odsutni vijećnici: Marija Ulovec – opravdano. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik načelnika iz reda 
pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, 
Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica i novinarka NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica u VIII 
sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj sjednici od ukupno 9 
vijećnika nazočno 8 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao je na razmatranje zapisnik sa 2. 
sjednice. Na isti nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. Nakon toga predložio je slijedeći; 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

1. Razmatranje te usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 
2021. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Končanica za 2020. godinu, 

3. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine Končanica,                                                                                                                                                                          
- Aktualni sat  

 
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
1. Razmatranje te usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 

2021. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Polugodišnji izvještaj 

o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu sadrži račun prihoda i rashoda, 
raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te računa financiranja. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 
7.915.500,00 kuna a ostvareni su za prvih šest mjeseci sa 3.901.388,29 kuna ili sa 49,29%. Rashodi su 
planirani u iznosu od 7.715.500,00 kuna a ostvareni su za prvih šest mjeseci sa 3.448.617,40 kuna ili sa 
44,70%. Rashodima se pribrajaju i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 100.000,02 kuna. Višak 
prihoda nad rashodima iznosi 352.770,87 kuna. Neki prihodi više se ostvare u prvoj polovici godine, dok neki 
se ostvaruju u drugoj polovici godine. 

Vijećnica Marija Kubišta, ispred Komisije za financije i proračun kazala je kako je navedeno 
razmotrila i Komisija. Ima stavaka koje su premašene i one će se rebalansom uskladiti te predlaže da se ovaj 
polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu usvoji. 

 



Kraće pojašnjenje oko prelaska stavka za električnu energiju i za uređenje poljskih puteva dao je 
Općinski načelnik. Produžena je javna rasvjeta u Imsovcu do nogometnog igrališta, dok se poljski putevi 
redovito održavaju. Navedeno će se uskladiti sa rebalansom. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna za 2021. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen, te je donesen  

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
KONČANICA ZA 2021. GODINU 

 
2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Končanica za 2020. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Sukladno Zakonu o upravljanu državnom imovinom u obvezi smo bili donijeti Plan za 2020. godinu, 
koji je usvojen 2019. godine a sada je na redu izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Končanica. U izvješću su navedena sva imovina u vlasništvu Općine Končanica kao i imovina koju 
smo zatražili od Ministarstva državne imovine.  

Vijećnica Marija Kubišta upitala je za prostor pri područnoj školi u Diošu na što je dobila 
odgovor kako je navedeno u vlasništvu Županije a postoji Sporazum o korištenju dijela tog prostora. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je što je sa Češkim domom u Končanici, koji je trebao biti u 
vlasništvu Češke besede Končanica. 

Oto Janda, službenik Općine Končanica kazao je kako je za navedeni prostor provedeno 
etažiranje ali dograđenog dijela odustalo se od razdiobe dok se ne riješe imovinsko-pravni poslovi. Nadopunu 
je dao Pročelnik koji je kazao kako je etažiranje provedeno prošle godine ali opet je nastao problem oko međe 
sa susjednim vlasnikom te dok se ne riješi taj spor ne može se pokrenuti postupak provedbe etažiranja i upisa 
vlasništva na pojedinim dijelovima. 

Kraće pojašnjenje dao je i Općinski načelnik koji je kazao kako je bio problem sa dograđenim 
dijelom pri Češkom domu u Končanici. 

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

O  D  L  U  K  A 
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Končanica za 2020. godinu 
  

3. Razmatranje te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je Dalibor Tomašek, pročelnik. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici 

zajedno sa sazivom. Radi se samo o potvrđivanju već dodijeljenih javnih priznanja na svečanoj sjednici 
povodom dana Općine Končanica, koja su dodijeljena temeljem prijedloga Komisije za dodjelu javnih 
priznanja Općine Končanica a sjednica nije održana do dana Općine Končanica. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o dodjeli javnih 
priznanja povodom dana Općine Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena 
slijedeća 

O  D  L  U  K  A 
o dodjeli javnih priznanja Općine Končanica 

 
- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je upoznao nazočne sa provedbom projekata na području Općine. Uveli smo 

izvoditelja u V fazu obnove Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu. Isto tako raspisan je natječaj za 
dogradnju Vatrogasnog domu u Končanici. Predstoji nam uređenje stana od doktorice, koji ćemo morati 
financirati iz vlastitih sredstava. Isto tako u planu je i uređenje dječjih igrališta. Ukratko se osvrnuo i na 
proslavu Dana Općine Končanica koja je održana 04. rujna ove godine. Nadalje je upoznao nazočne sa 
postavljenim kamerama preko puta groblja u Končanici te na mjesnom groblju u Daruvarskom Brestovcu.  

Vijećnica Marija Kubišta upitala je što je sa pješačkom stazom u Končanici. 



Općinski načelnik je kazao kako je navedeno u projektu Hrvatskih cesta, gdje zajedno sa 
uređenjem državne ceste će ići i odvodnja kroz naselja Končanica i Daruvarski Brestovac sa pročistačem u 
Daruvarskom Brestovcu. Za navedeno je izdana lokacijska dozvola te je u izradi glavni projekt radi dobivanja 
građevinske dozvole. 

Vijećnica Snježana Horina zamolila je da se postavi rasvjetno tijelo kod župnog dvora u 
Končanici.  
 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik se zahvalio svima na konstruktivnom radu te zaključio 
rad ove 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 20:35 sati. 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 3. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KONČANICA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
     MANDATNA KOMISIJA 

 
KLASA: 013-03/21-01/05 
URBROJ: 2111/02-01-21-3 
Končanica, 16. lipanj 2021. 
 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 
O SPROVEDENIM DOPUNSKIM IZBORIMA ZA ČLANOVE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA 
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE 

ODRŽANIM 03. LISTOPADA 2021. GODINE 
 

 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 
03. listopada 2021. godine rezultate a 06. listopada 2021. godine i konačne rezultate izbora za članove 
Općinskog vijeća Općine Končanica iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, održanih 03. 
listopada 2021. godine. 

 Na području Općine Končanica ukupno je 126 birača upisanih u popis birača, glasovanju je 

pristupilo 53 birača, odnosno 42,06%,  od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 53 birača, 
odnosno 42,06%. Važećih listića bilo je 52, odnosno 98,11%. Nevažeći je bio 1 listić, odnosno 

1,89%. 

Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Končanica sudjelovala je 1 stranka te jedna 
nezavisna lista i svi su prešli izborni prag. 
 

 



  Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj  glasova: 

1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA-SDSS 27  glasova  51,92%  

 Nositeljica kandidacijske liste: RADA BOŽIĆ 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 25 glasova  48,07%  
 

Nositelj kandidacijske liste: PERO DOTLIĆ 

 

 Na osnovi članaka 109., u svezi članka 85. Zakona, utvrđuje se da je kandidacijska lista: 

 
1. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS 

 Nositeljica kandidacijske liste: RADA BOŽIĆ 

dobila je 1 mjesto te da je s te kandidacijske liste u Općinsko vijeće Općine Kočanica iz reda 
pripadnika srpske nacionalne manine izabrana:  

1. RADA BOŽIĆ 
 
 
 

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

Nositelj kandidacijske liste: PERO DOTLIĆ 

dobila je 0 mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član. 

 

Na osnovi članka 117. Zakona, utvrđuje se da je na provedenim dopunskim izborima u 
Općinskom vijeću Općine  Končanica osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske 
nacionalne manjine. 

Na ovaj način verificira se mandat izabranoj vijećnici: Rada Božić 

 

          PREDSJEDNIK MANDATNE KOMISIJE 

       OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA 

         Zvonko Bičak 

 

       ČLANOVI: 

1. _______________________(Snježana Horina) 

2. _______________________( Toni Beki) 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
        OPĆINA KONČANICA 
          OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 013-03/21-01/05 
URBROJ: 2111/02-01-21-4 
Končanica, 23. studeni 2021. 
 
 Na osnovi članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21) i članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na 
svojoj 4. sjednici VIII saziva, održanoj 23. studeni 2021. godine, donosi 
 

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

 
 

I. 
 Prihvaća se Izvješće Mandatne komisije o sprovedenim dopunskim izborima za 
članove Općinskog vijeća Općine Končanica iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, 
održanim 03. listopada 2021. godine. 
 

II. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Končanica“. 
 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
              OPĆINE KONČANICA 
         Drahoslav Herout 
 
             
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
       OPĆINA KONČANICA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 021-02/21-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, __. studeni 2021. 
 

Temeljem članka 35. stavak 1. točke 4., a u vezi s člankom 53. Zakona o lokalnoj i 
područnoj  (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 
98/19. i 144/20.) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
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Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 4. sjednici, održanoj 
dana __. studenoga 2021. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica (u 

daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) te se utvrđuje njegov djelokrug, organizacija i 
način rada, odgovornost za obavljanje poslova, kao i druga pitanja značajna za njegov rad. 
 

Članak 2. 
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih 

poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Končanica, sukladno zakonu i drugim 
propisima, Statutu Općine Končanica, odlukama i drugim aktima Općinskog vijeća i 
Općinskog načelnika, te povjerenih poslova državne uprave sukladno posebnim zakonima. 
 

Članak 3. 
Jedinstveni upravni odjel sastoji se od radnih mjesta ustrojenih u skladu s 

rasporedom i  opsegom poslova, te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi 
učinkovitog obavljanja poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Končanica. 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom 
poslova, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od 
značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu 
kojeg donosi Općinski načelnik na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 4. 
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine 

Končanica. 
                                                            Članak 5. 
U odredbama ove Odluke riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu 

li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 
                                                            Članak 6. 
Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Končanica, na adresi 

Končanica 260, Končanica. 
II. DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE 
KONČANICA 
 

Članak 7. 
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog 

djelokruga Općine Končanica kao jedinice lokalne samouprave kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje, 
• uređenje javnih površina, vanjskih dijelova zgrada kao i drugih građevina i 

površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja, a sve sukladno 
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Odluci o komunalnom redu, te poticanje rješavanja stambenog pitanja i ostali 
poslovi, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 
• priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostorno-urbanističkog 

uređenja, osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom 
općine kroz prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, 
društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti na području Općine Končanica, te 
zaštita kulturnih i povijesnih dobara i ostali poslovi, 

- komunalno gospodarstvo,  
• održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, 

suradnja sa pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju pojedine komunalne 
djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, provođenje komunalnog reda, utvrđivanje obveznika i 
razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilna naplata istih, 
praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje i održavanja 
komunalne infrastrukture i ostali poslovi,  

- brigu o djeci, 
• poticanje nataliteta kroz mogućnost ostvarivanja novčanih naknada za svako 

novorođeno dijete i ostali poslovi, 
- socijalnu skrb, 

• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području socijalne skrbi i primarne 
zdravstvene zaštite i ostali poslovi, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
• osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području primarne zdravstvene zaštite 

i ostali poslovi, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  

• osiguravanje lokalnih potreba u području predškolskog odgoja te osnovnog ali i 
srednjeg školstva i obrazovanja kao i ostali poslovi, 

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
• osiguravanje lokalnih potreba u području kulture i sporta (utvrđivanje i praćenje 

programa javnih potreba, pomoć u financiranju udruga, sportskih klubova) i 
ostali poslovi, 

- zaštitu potrošača, 
• osiguravanje ostvarivanja prava na zaštitu potrošača, ali i na pristup 

informacijama i odnose s javnošću te ostali poslovi, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

• zaštita i unapređenje okoliša i zdravlja mještana te provođenje komunalnog reda 
na području Općine Končanica i ostali poslovi,  

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
• poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge popise kao 

što su zaštita od požara, vatrogastvo, civilna zaštita i sl., te ostali poslovi, 
 

- promet na svom području, 
• uređenje prometa na području Općine Končanica, stalna briga za unaprjeđenjem 

sigurnosti prometa i ostali poslovi, 
- poslove prema opisu pojedinog radnog mjesta, administrativni poslovi, uredsko 

poslovanje, računovodstveni poslovi, postupanje po upravnim stvarima sukladno 
zakonu,  

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 
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III. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA 
 

Članak 8. 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi Pročelnik koji je za svoj rad 

odgovoran Općinskom načelniku. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova u 

Jedinstvenom upravnom odjelu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
službenika i namještenika, te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine i ovom Odlukom. 

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje Općinski načelnik na temelju 
javnog natječaja na način i pod uvjetima reguliranim važećim zakonskim propisima. 
 
IV. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA 
 

Članak 9. 
Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju 

poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad. 

 

Članak 10. 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je Općinskom načelniku za 

zakonit, pravilan i  pravodoban vlastiti rad i rad službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 

Članak 11. 
Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. 
Službenici kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga 

Općine Končanica i povjerene poslove državne uprave, u skladu sa Ustavom i zakonom. 
Službenici su i osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju opće, 

administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i 
druge stručne poslove. 

Namještenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju pomoćno-
tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog 
obavljanja poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. 

Službenici i namještenici povjerene poslove moraju obavljati savjesno, pridržavajući se 
Ustava, zakona, drugih propisa i pravila struke, te su dužni postupati po uputama Pročelnika u 
skladu sa zakonom. 

 
Članak 12. 

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, drugim pravima i obvezama 
službenika i namještenika, kao i o prestanku službe odlučuje Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela, sukladno važećim zakonskim propisima. 

O imenovanju i razrješenju Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela te o drugim 
pravima i obvezama Pročelnika odlučuje rješenjem Općinski načelnik. 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 13. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 01/02). 

 
Članak 14. 

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

 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
             Drahoslav Herout 
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              Na temelju članka 62., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 
110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Končanica ("Službeni 
glasnik Općine Končanica" broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na __. sjednici održanoj  
___________ 2021. donijelo je 
 

ODLUKU 
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: 
Odluka) proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Končanica sljedeća 
komunalna infrastruktura: 
 
Red
ni 

broj 

Naziv komunalne 
infrastrukture 

Vrsta komunalne 
infrastrukture 

Katast. čestica i k.o. 

1. 
Nerazvstana cesta Put od Matušč. do Lovačke 

kuće - spoj ulaz u Boriš 
1238/3, 1238/6, 1238/10, k.o. 
Končanica 

2. Nerazvstana cesta Odvojak Matuščak 1242, k.o. Končanica 

3. 
Nerazvstana cesta 

Put kroz Boriš 
2702/1825, 2702/1345, k.o. 
Brestovac 

4. 
Nerazvstana cesta 

Odvojak Brestovac 1 
2702/1584, 2702/1815, 2768 k.o. 
Brestovac 

5. 
Nerazvstana cesta 

Odvojak Adlaf 
2702/1492, 2702/1814, 
2702/1813 k.o. Brestovac 

6. Nerazvstana cesta Liber - Husak sokak 787, 1241 k.o. Končanica 

7. 
Nerazvstana cesta 

Terešakov sokak 
786, 1131, 1117/5, 1124/5 k.o. 
Končanica 

8. Nerazvstana cesta Kloubcov sokak 1130 k.o. Končanica 

9. Nerazvstana cesta Sokak Čuturilo 1087 k.o. Končanica 

10. 
Nerazvstana cesta 

Kutnohorskov sokak 
2702/1699, 2771, 2702/1707 k.o. 
Brestovac 

11. Nerazvstana cesta Rabov sokak - odvojak 1 2770 k.o. Brestovac 

12. Nerazvstana cesta Rabov sokak  2767 k.o. Brestovac 

13. Nerazvstana cesta Rabov sokak - odvojak 2 2769 k.o. Brestovac 

14. Nerazvstana cesta Rabov sokak - odvojak 3 2702/1306, 2765 k.o. Brestovac 

15. Nerazvstana cesta Rabov sokak - odvojak 4 2764, 2702/1811 k.o. Brestovac 

16. Nerazvstana cesta Rabov sokak - odvojak 5 2763/1, 2763/2 k.o. Brestovac 

17. Nerazvstana cesta Mutkov sokak 2774, 2445 k.o. Brestovac 

18. 
Nerazvstana cesta Put za groblje u Dar. 

Brestovcu 2775 k.o. Brestovac 

19. 
Nerazvstana cesta Put za groblje u Dar. 

Brestovcu - odvojak lijevo 
2702/960, 2702/807 k.o. 
Brestovac 

20. 
Nerazvstana cesta 

Ulaz u Stražanac 
2702/1823, 2702/1149 k.o. 
Brestovac 

21. 
Nerazvstana cesta Stražanac - sokak škola, 

ribnjaci 2702/1803 k.o. Brestovac 

22. 
Nerazvstana cesta Stražanac - odvojak lijevo 

Čakanić Ljubica 
2702/1806, 2702/1854 k.o. 
Brestovac 

23. Nerazvstana cesta Odvojak Silović 2702/1831 k.o. Brestovac 

24. Nerazvstana cesta Odvojak Bosanac do ribnjaka 2702/1801 k.o. Brestovac 

25. Nerazvstana cesta Put za groblje  2702/1808 k.o. Brestovac 

26. Nerazvstana cesta Odvojak Kloubec  2702/1809 k.o. Brestovac 
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27. Nerazvstana cesta Stražanac lug - do ribnjaka 2702/1800 k.o. Brestovac 

28. 
Nerazvstana cesta Put za Imsovac - odvojak 1 

desno 2760 k.o. Brestovac 

29. 
Nerazvstana cesta Put za Imsovac - odvojak 1 - 

pododvojak 1 2702/1807 k.o. Brestovac 

30. Nerazvstana cesta Put kod Bojčića desno 1530 k.o. Imsovac 

31. Nerazvstana cesta Put smetlište  1541  k.o. Imsovac 

32. Nerazvstana cesta Put smetlište - odvojak 1 1542, 384/3 k.o. Imsovac 

33. Nerazvstana cesta Imsovac - spoj Kreštelovac 521/11 k.o. Imsovac 

34. Nerazvstana cesta Sokak Božić 1539 k.o. Imsovac 

35. Nerazvstana cesta Imsovac - odvojak bunar 1538 k.o. Imsovac 

36. Nerazvstana cesta Odvojak škola 1537, 754 k.o. Imsovac 

37. Nerazvstana cesta Imsovac - izlaz Brestovac 1257/1, 1257/2, k.o. Imsovac 

38. 
Nerazvstana cesta Imsovac-Brestovac - odvojak 

Kotrba 753/339 k.o. Brestovac 

39. 
Nerazvstana cesta Izlaz Brestovac - desna 

strana 2778, 753/340, k.o. Brestovac 

40. 
Nerazvstana cesta Izlaz Brestovac - lijeva 

strana 753/341 k.o. Brestovac 

41. Nerazvstana cesta Sokak Tesař  2779 k.o. Brestovac 

42. 
Nerazvstana cesta Put za Brestovačka Brda - 

Raos 2783, 2782/1 k.o Brestovac 

43. 
Nerazvstana cesta Put za B. Brda - odvojak 

lijevo 1 2806 k.o. Brestovac 

44. Nerazvstana cesta Put Kovař 2786 k.o Brestovac 

45. 
Nerazvstana cesta Put za Pehovac - odvojak 

pravoslavno groblje 2734 k.o. Brestovac 

46. 
Nerazvstana cesta 

Pehovac - Brda 
2797, 999/14, 999/532, 2798, 
999/128 k.o. Brestovac 

47. Nerazvstana cesta Pehovac - Sokak iza Holinke 1513/230 k.o. Brestovac 

48. 
Nerazvstana cesta Put Brestovac - Končanica, 

Put za švapsko 2788, 9999/37 k.o. Brestovac 

49. Nerazvstana cesta Matouškov sokak 2789 k.o. Brestovac 

50. 
Nerazvstana cesta Put Brestovac - Končanica, 

odvojak 1 1619/1 k.o. Brestovac 

51. 
Nerazvstana cesta 

Končanica ulica - Put švapski  
1077, (2790 k.o. Brestovac), 1080, 
1035, 804/1 k.o. Končanica 

52. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski - odvojak 

plinska stanica 1078 k.o. Končanica 

53. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski - odvojak 

ispod Rohlik lijevo 1079 k.o. Končanica 

54. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski - odvojak 

Tomašek desno 804/2 k.o. Končanica 

55. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski -odvojak 

Vibertak 804/21 k.o. Končanica 

56. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski - odvojak 

Zahornicki 804/206, 804/208 k.o. Končanica 

57. 
Nerazvstana cesta 

Zavřilek sokak - Švapski  
783, 991, 990, 946, 995/5, 
804/188 k.o. Končanica 

58. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski odvojak -

Jandik-Moulis 804/165 k.o. Končanica 

59. 
Nerazvstana cesta Končanica-Švapski - odvojak 

Brestovac 2658 k.o. Končanica 

60. Nerazvstana cesta Švapski - imovina 2658 k.o. Končanica 
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61. Nerazvstana cesta Zavřilek odvojak Jandik 962/3 k.o. Končanica 

62. Nerazvstana cesta Zavřilek odvojak Lukaš 997/6 k.o. Končanica 

63. Nerazvstana cesta Zavřilek odvojak Janda 1005/5 k.o. Končanica 

64. Nerazvstana cesta Zavřilek odvojak Šimala 1012/2, 1034 k.o. Končanica 

65. Nerazvstana cesta Terešakov sokak 973/2 k.o. Končanica 

66. Nerazvstana cesta Křivskov sokak 782, 89/4, 89/2 k.o. Končanica 

67. Nerazvstana cesta Křivskov sokak - odvojak 1 836/9 k.o. Končanica 

68. Nerazvstana cesta Křivskov sokak - odvojak 2 884, 858, 865/2 k.o. Končanica 

69. Nerazvstana cesta Sokak groblje Končanica 781, 914 k.o. Končanica 

70. 
Nerazvstana cesta Sokak groblje Končanica - 

odvojak 1 804/276 k.o. Končanica 

71. Nerazvstana cesta Sokak Prhal (Radiona) 802/24 k.o. Končanica 

72. Nerazvstana cesta Put kod Vatrogasnog doma 1305/7 k.o. Vukovije 

73. Nerazvstana cesta Put kod groblja  1345/3 k.o. Vukovije 

74. 
Nerazvstana cesta 

Odvojak prema Borovoj Kosi 
1331, 1326/184, 1332, k.o. 
Vukovije 

75. Nerazvstana cesta Odvojak prema Ilovi 1 9999/86 k.o. Vukovije 

76. Nerazvstana cesta Odvojak prema Ilovi 2 1326/210 k.o. Vukovije 

77. Nerazvstana cesta Put za Cigan Breg i Čikoš 1334 k.o. Vukovije 

78. 
Nerazvstana cesta Nastavak za Cigan Breg i 

vikendaši 1313/20 k.o. Vukovije 

79. Nerazvstana cesta Cigan Breg - Šuma 1 1326/743 k.o. Vukovije 

80. Nerazvstana cesta Cigan Breg - Šuma 2 1326/655 k.o. Vukovije 

81. Nerazvstana cesta Put Cigan Breg - Čikoš 1324/3 k.o. Vukovije 

82. Nerazvstana cesta Put Čikoš ispod Šuplje Lipe 1326/696, 1326/670 k.o. Vukovije 

83. Nerazvstana cesta Put za Cigan Breg - odvojak 1 1312/2 k.o. Vukovije 

84. Nerazvstana cesta Put za Cigan Breg - odvojak 2 1326/149 k.o. Vukovije 

85. Nerazvstana cesta Put iznad pruge u šumu 2104/13 k.o. Končanica 

86. 
Nerazvstana cesta Put ispod Vorela u Šuplju 

Lipu  2104/62 k.o. Končanica 

87. 
Nerazvstana cesta Put u Diošu prema šumi 

Šuplja Lipa 2104/92, 2104/17 k.o. Končanica 

88. Nerazvstana cesta Put kod Žuti - kraj Dioša 2164/19 k.o. Končanica 

89. 
Nerazvstana cesta 

Put u Diošu prema Šibiću 
2164/130, 2164/131 k.o. 
Končanica 

90. 
Nerazvstana cesta Put u Končanici kod 

stovarišta drva 2112 k.o. Končanica 

91. Nerazvstana cesta Put preko puta Kasala 706/2, 798 k.o. Končanica 

92. 

Nerazvstana cesta 

Put Bogaz 
796, 2085, 1889/2, 1891/2, 
1891/5, 2086, 2122 (Šibić šuma) 

93. 
Nerazvstana cesta Put Bogaz - odvojak prema 

pruzi 2148, 1964 k.o. Končanica 

94. 
Nerazvstana cesta Put Bogaz - odvojak kod 

kanala 1933 k.o. Končanica 

95. Nerazvstana cesta Put kod Rade 795 k.o. Končanica 

96. Nerazvstana cesta Put za Vinograde 794, 1731, 1932 k.o. Končanica 

97. 
Nerazvstana cesta Put za Vinograde - odvojak 

ribnjak lijevo 1737, 1930, 1632 k.o. Končanica 

98. 
Nerazvstana cesta Put za Vinograde - odvojak 

Vrabec 1931 k.o. Končanica 
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99. Nerazvstana cesta Put Ambroš  793, 1732 k.o. Končanica 

100. 
Nerazvstana cesta 

Horinov sokak  
791, 1734, 1634, 2461, 2460 k.o. 
Končanica 

101. 
Nerazvstana cesta Horinov sokak - odvojak 1 

desno 1736, 1633 k.o. Končanica 

102. Nerazvstana cesta Sokak Jesenaš 790 k.o. Končanica 

103. Nerazvstana cesta Sokak Finek 1548 k.o. Končanica 

104. 
Nerazvstana cesta Put za Otkope - odvojak 

lijevo i desno 1521/9, 1518/6 k.o. Končanica 

105. 

Nerazvstana cesta Put za Otkope - odvojak 1 
desno 

2454/2, 2453/57, 2453/27, 2464, 
spoj 2465 k.o. Končanica 

106. Nerazvstana cesta Otkopi - put Korušec 2445/30 k.o. Končanica 

107. 

Nerazvstana cesta 

Put pruga -Otkopi - Šuplja 
Lipa 

2467, 2455, 2343, 2219/3, 2219/4, 
2116/1, 2118/1, 2117/1 k.o. 
Končanica; 1321/65, 1322/2, 
1321/15, 1321/83, 1311/8 k.o. 
Vukovije 

108. 
Nerazvstana cesta Put Otkopi kraj - prema 

pruzi 2459 k.o. Končanica 

109. Nerazvstana cesta Put Varga - odvojak uz kanal 2438/4 k.o. Končanica 

110. 
Nerazvstana cesta Put Varga - odvojak prema 

ribnjacima 2465 k.o. Končanica 

111. Nerazvstana cesta Put Keberle 999/134 k.o. Brestovac 

112. 

Nerazvstana cesta 

Put kod Červika za Brestovac 
999/128, 999/529, 2798, 
9999/19, 2797 k.o. Brestovac 

113. Nerazvstana cesta Put kod Červika u šumu 999/444 k.o. Brestovac 

114. Nerazvstana cesta Odvojak 1 9999/23 k.o. Brestovac 

115. 

Nerazvstana cesta 

Put u Brdima  

2800, 999/166, 999/444 k.o. 
Brestovac; 659/47 k.o. Gornji 
Daruvar 

116. Nerazvstana cesta Put Horvat 2104/13 k.o. Končanica 

 
PARKIRALIŠTA i DJEČJA 
IGRALIŠTA   

117. 
Parkiralište  Parkiralište i dječje igralište 

kod Vatrogasnog doma 546 k.o. Končanica 

118. Parkiralište Parkiralište kod crkve 204/1 k.o. Končanica 

119. Dječje igralište Dječje igralište u Brestovcu 1990/10 k.o. Brestovac 

 GROBLJA   

120. Groblje Groblje Šuplja Lipa 1290/29 k.o. Vukovje 

121. Groblje Groblje Končanica 775/1 i 776 k.o. Končanica 

122. 
Groblje Groblje Daruvarski 

Brestovac pravoslavno 1327 k.o. Brestovac 

123. 
Groblje Groblje Daruvarski 

Brestovac katoličko 
2328, 2329, 2330/2, 2330/4, 
2331/2 k.o. Brestovac 

124. Groblje Groblje Stražanac 2702/692 k.o. Brestovac 

125. 

Groblje 

Groblje Imsovac  

1089, 1091/1, 1091/2, 1093/1, 
1093/2, 1093/3, 1093/4 k.o. 
Imsovac 

126. 
Groblje  

Groblje Imsovac mađarsko 
1030/2, 1032/2, 1032/3 k.o. 
Imsovac 

 
Članak 2. 
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 Nalaže se Općinskom sudu u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, upis komunalne infrastrukture iz 
članka 1. ove Odluke kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Končanica. 
 Komunalna infrastruktura iz članka 2. ove Odluke za koju stvarno stanje ne odgovara podacima u 
katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, a primjenom odredbe članka 132. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, evidentirati će se njeno stvarno stanje i povesti upis javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu Općine Končanica nakon odgovarajuće izrađenih geodetskih elaborata izvedenog stanja izrađenog 
sukladno zakonskim i podzakonskim propisima. 
 

Članak 3. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KONČANICA 
 
KLASA: 021-02/21-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, ____________2021. 
 
 
          PREDSJEDNIK: 
                    Drahoslav Herout 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

       OPĆINA KONČANICA 
    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA 

 

 
KLASA: 604-02/21-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-21-7 
Končanica, 05. studeni 2021. 
 

ZAPISNIK  
 

s otvaranja pristiglih prijava na natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 
2021/22., održanog 05. 11. 2021. godine, u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 13:00 sati.  

Općina Končanica, Končanica 260, MB: 02581728, OIB: 93666098369, provela je javni natječaj za 
dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2021./22., KLASA: 604-02/21-01/01, URBROJ: 2111/02-
02-21-2 od 30. 09. 2021. godine.  

Dodijeliti će se dvije studentske stipendije. 
Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 500,00 kuna. 
Javni natječaj objavljen je 30. 09. 2021. g., na Radio Daruvaru, web stranici Općine Končanica i na 

oglasnoj ploči Općine Končanica. Rok za dostavu ponude bio je 30 dana od dana objave natječaja. 
 
Prisutni  članovi Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija: 

1. Dalibor Tomašek,  
2. Ivana Valenta i  
3. Oto Janda, koji je ujedno bio i zapisničar. 
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U postupku otvaranja prijava na natječaj, prije početka otvaranja utvrđuje se da su pravovremeno 
pristigle 4  (četiri) prijave. Sve prijave dostavljene su u natječajnom roku, propisano su predane, neotvorene su i 
povjerenstvo je pristupilo otvaranju istih po redoslijedu pristizanja koji je utvrđen temeljem datuma zaprimanja 
prijave.  

 
Prijave su otvorene sljedećim redoslijedom.  
 
1. Herout Valerija, Daruvarski Brestovac 54, pristigla 05. 10. 2021. g.,  

2. Vanjiček Armando, Končanica 452, pristigla 18. 10. 2021. g., 

3. Frelih Vanesa, Daruvarski Brestovac 167, pristigla 22. 10. 2021. g., 

4. Holinka Melissa, Končanica 423A, pristigla 27. 10. 2021. g., 

 

Primjedbi tijekom otvaranja ponuda nije bilo. 
 

Sastanak je završen u 13:30 sati. 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija:  
 

 Dalibor Tomašek                                 Ivana Valenta                                  Oto Janda 
  
_______________                           ________________                     ________________  

 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

       OPĆINA KONČANICA 
    POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  
NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA 

 

KLASA: 604-02/21-01/01 
URBROJ: 2111/02-02-21-8 
Končanica, 05. studeni 2021. 

ZAPISNIK  
 

s pregleda i bodovanja pristiglih prijava na natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 
godinu 2021./22., održanog 05. 11. 2021. godine, u vijećnici Općine Končanica, s početkom u 14:00 sati.  

Općina Končanica, Končanica 260, MB: 02581728, OIB: 93666098369, provela je javni natječaj za 
dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2021./22., KLASA: 604-02/21-01/01, URBROJ: 2111/02-
02-21-2 od 30. 09. 2021. godine.  

Dodijeliti će se dvije studentske stipendije. 
Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 500,00 kuna. 
Javni natječaj objavljen je 30. 09. 2021. g., na Radio Daruvaru, web stranici Općine Končanica i na 

oglasnoj ploči Općine Končanica. Rok za dostavu ponude bio je 30 dana od dana objave natječaja. 
Prisutni  članovi Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija: 

1. Dalibor Tomašek 
2. Ivana Valenta i  
3. Oto Janda, koji je ujedno bio i zapisničar. 

  
Otvaranje prijava pristiglih na natječaj o čemu je sastavljen posebni zapisnik, Povjerenstvo za provedbu 

natječaja za dodjelu stipendija izvršilo je 05. 11. 2021. godine, s početkom u 13:00 sati.  
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Prijave su otvorene redoslijedom, kako su pristigle, i to: 
 
5. Herout Valerija, Daruvarski Brestovac 54, pristigla 05. 10. 2021. g.,  
6. Vanjiček Armando, Končanica 452, pristigla 18. 10. 2021. g., 
7. Frelih Vanesa, Daruvarski Brestovac 167, pristigla 22. 10. 2021. g., 
8. Holinka Melissa, Končanica 423A, pristigla 27. 10. 2021. g., 

 
Povjerenstvo za provedbu natječaja pristupilo je pregledu sve 4 (četiri) prijave za studentsku stipendiju. 
Povjerenstvo je pristupilo utvrđivanju potpunosti dokumentacije te bodovanju prijava. 
       Nakon provedenog postupka pregleda svih prijava za studentske stipendije i bodovanja istih, 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija predlaže da se stipendije dodjele kandidatima koji su 
ostvarili najveći broj bodova: 

1. Holinka Melissa, Končanica 423A, Sveučilište u Zagrebu,, Filozofski fakultet, Preddiplomski 
sveučilišni studij na Filozofskom fakultetu, 1. nastavna godina. 

2. Vanjiček Armando, Končanica 452, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,, Preddiplomski 
sveučilišni studij na Šumarskom fakultetu, 1. nastavna godina 

 
Napomena: Budući da sve prijave udovoljavaju osnovnim kriterijima, povjerenstvo predlaže da se stipendija 

dodjeli i slijedećim prijaviteljima: 
3. Frelih Vanesa, Daruvarski Brestovac 167, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Filozofski fakultet, Preddiplomski sveučilišni studij na Filozofskom fakultetu, 1. nastavna godina. 
4. Herout Valerija, Daruvarski Brestovac 54, Sveučilište u Zagrebu,, Učiteljski fakultet, 

Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1. nastavna godina. 
 
Sastanak je završen u 15:00 sati. 
Primjedbi tijekom pregleda i bodovanja pristiglih prijava nije bilo. 

       Sastavni dio zapisnika je i bodovna lista. 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija:  
 
  Dalibor Tomašek                                   Ivana Valenta                              Oto Janda 
 _______________                            ________________                     ________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 VALERIJA HEROUT ARMANDO VANJIČEK VANESA FRELIH MELISSA HOLINKA 
Studij/škola 
 

Sveučilište u Zagrebu,, 
Učiteljski fakultet,  

Preddiplomski sveučilišni 
studij ranoga i predškolskog 

odgoja i obrazovanja, 1. 
nastavna godina. 

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski 
fakultet,, Preddiplomski 

sveučilišni studij na Šumarskom 
fakultetu, 1. nastavna godina 

 

Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, 

Filozofski fakultet, 
Preddiplomski sveučilišni 

studij na Filozofskom 
fakultetu, 1. nastavna 

godina 

Sveučilište u Zagrebu,, 
Filozofski fakultet, 

Preddiplomski sveučilišni 
studij na Filozofskom 

fakultetu, 1. nastavna godina 

Državljani RH 
 

DA DA DA DA 

Prebivalište na području Općine Končanica DA DA DA DA 
Prosjek primanja po članu domaćinstva  
(ne više od 3 000; samohrani roditelj 4.000) 

2.324,19 2.047,40 1.986,59 1.458.96 

Primanje stipendije NE NE NE NE 
Životopis DA DA DA DA 
Uspjeh postignut tijekom školovanja (opći 
uspjeh izražen u decimalama državna 
matura  x 100) 

418,60 463,93 431,40 406,20 

Godina studija 
-redovno upisana druga godina    100 bodova 
-redovno upisana treća godina      200 bodova 
-redovno upisana četvrta godina  300 bodova 
-redovno upisana peta godina       400 bodova 

- - - - 

Socijalni status  
Ispod 1.000,00 kn                500 bodova 
1.001,00-1.500,00,00 kn     450 bodova 
1.501,00-2.000,00 kn           400 bodova 
2.001,00-2.500,00 kn        300 bodova 
2.501,00-3.000,00 kn        200 bodova 
Preko 3.000,00 kn             100 bodova 

300 300 400 450 

 
Završene dvije studijske godine tijekom 
jedne školske godine             200 bodova 

- - - - 

     
Postignuti rezultati 
 - rad objavljen u domaćoj stručnoj publikaciji                                      

- 80 - - 
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50 bodova 
- rad objavljen u inozemnoj stručnoj publikaciji                                       
75 bodova 
- sudjelovanje u umjetničkom ili drugom 
projektu                                          50 bodova 
- sudjelovanje na državnom natjecanju 
                                                       50 bodova 
- sudjelovanje na međunarodnom natjecanju                                   
                                                        95 bodova 
- osvojena prva tri mjesta na županijskom 
natjecanju                                  25-75 bodova 
- osvojena prva tri mjesta na državnom 
natjecanju                                80-120 bodova 
- osvojena prva tri mjesta na međunarodnom 
natjecanju                              125-175 bodova 
- druge odgovarajuće nagrade i priznanja  
                                                       50 bodova 
(boduje se jedan najpovoljniji uspjeh od točke c 
do h) 
Kandidat – dijete hrvatskog branitelja 
-učešće do 15.03.1992. g.          200 bodova 
-učešće iza 15.03.1992.g.          100 bodova 
(uzima se povoljniji kriterij nema zbrajanja 
jednog i drugog) 

- - - - 

Kandidat – dijete samohranog roditelja                                          
                                                    300 bodova 

- - - - 

Deficitarnost po Odluci Načelnika 
                                                     50 bodova 

- - - - 

Braća ili sestre kandidata  
(uz uvjet da ne primaju stipendiju) 
- studenti                                      100 bodova 
- učenici osnovne ili srednje škole 50 bodova  

50 50 50 50 

 
UKUPNO BODOVA 

768,60 893,93 881,40 906,20 

Dokumentacija 
 

    

- potvrda o redovnom upisu na fakultet, X X X X 
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odnosno o upisu tekuće akademske godine  
- dokaz o hrvatskom državljanstvu 
(domovnica) 

X X X X 

- preslika osobne iskaznice (uvjerenje) X X X X 

- izjava o zajedničkom kućanstvu 
-potvrda porezne uprave o prihodima svih 
članova obitelji za prethodnu godinu 

X X X X 

- izjava pod materijalnom i kaznenom 
odgovornošću da ne primaju stipendije ili 
potporu iz drugih izvora  

X X X X 

- životopis X X X X 

- preslika svjedodžbi prethodnih razreda 
srednje škole, te državne mature 

X X X X 

- prijepis ocjena iz indeksa za prethodnu 
godinu obrazovanja za studente 2. godine i 
kasnijih godina 

- - - - 

- dokaz o završena dva razreda tijekom 
jedne školske godine  
- dokaz o završene dvije studijske godine 
tijekom jedne školske godine 
- dokaz o postignutim rezultatima, 
znanstvenom, stručnom i umjetničkom radu 
tijekom školovanja 

- - - - 

- uvjerenje, rješenje ili potvrdu da je 
kandidat dijete hrvatskog branitelja 

- - - - 

- rješenje ili potvrdu da kandidata uzdržava 
samohrani roditelj 

- - - - 

- rješenje ili potvrdu da je član obitelji 
kandidata redovni učenik ili student bez 
primanja stipendije 

X X X X 
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