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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/22-01/01 
URBROJ: 2103-12-01-22-2 
Končanica, 22. ožujak 2022. 
 
 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 
 

7. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 29. ožujka (utorak) 2022. godine u prostoru Češkog doma u Končanici, Končanica 
260, s početkom u 19:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje te usvajanje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini 
Končanica, 

2. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica, 

3. Razmatranje te davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i 
drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica, 

4. Razmatranje te usvajanje Završnog računa Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića 
Končanica za 2021. godinu, 

5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom 
d.o.o. Daruvar za područje Općine Končanica za 2021. godinu, 

6. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Končanica za 2021. godinu, 

7. Razmatranje te usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 
2021. godinu, 

8. Razmatranje te usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2022. 
godinu,  

9. Razmatranje te usvajanje Smjernica za razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica za 
razdoblje od 2022-2025., 

10. Razmatranje te usvajanje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Končanica za 
2021. godinu, 

- Aktualni sat  
 
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda, a isti se objavljuju i na 

Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.  
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 6. 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: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-1 
Končanica, 15. veljače 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 6. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 15. veljače 

2022. godine u prostoru Vatrogasnog doma u Končanici, s početkom u 18,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Drahoslav Herout – predsjednik, Marija Kubišta – potpredsjednica, 
vijećnici; Toni Beki, Zvonko Bičak, Rada Božić, Snježana Horina, Viktor Horina, Jaromir Liber, 
Nikolina Santo i Marija Ulovec. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – općinski načelnik, Franjo Berečki – zamjenik 
načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Dalibor Tomašek – pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Končanica, Franjo Sabo – predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine 
Končanica i novinarka NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Končanica 
u VIII sazivu, pozdravio sve vijećnike, dužnosnike i ostale uzvanike te konstatirao kako je ovoj 
sjednici od ukupno 10 vijećnika nazočno 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. Dao 
je na razmatranje zapisnik sa 5. 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 
 

11. Razmatranje te usvajanje Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica sa 
procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Končanica, 

12. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. 
godini 

13. Razmatranje te usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 
području Općine Končanica 

14. Razmatranje te usvajanje Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 
članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela 
Općinskog vijeća 

- Aktualni sat  
 

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

a. Razmatranje te usvajanje Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica sa 
procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnio Oto Janda, službenik. Prijedlog Odluke dobili su svi 

vijećnici sa sazivom. Sukladno zakonskim odredbama Zakona o zaštiti od požara izvršeno je 
usklađenje Procjene ugroženosti sa postojećim stanjem a temeljem toga i Plan zaštite od požara. Za 
područje Općine Končanica vatrožaštitu obavlja Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara kao 
središnja postrojba vrste 2. Ovim izmjenama ona i dalje ostaje nositelj vatrozaštite na našem području 
ali se DVD Končanica određuje kao središnje društvo na području Općine Končanica. Oni sa ostalim 
subjektima, koji posjeduju mehanizaciju čine strukturu koja intervenira prema potrebi u slučaju bilo 
kakvih nepogoda a što se odnosi i na vatrozaštitu na području Općine Končanica.  
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Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala vijećnica Snježana Horina, predsjednik je 
prijedlog Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica sa procjenom ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Končanica, dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Općine Končanica 
 

b. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. 
godini 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. 

Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Identičan je to program koji je bio i prošle godine. Radi se o dvije mjere i to; 
financijska pomoć kod otvaranja obrta, poduzeća u visni od 5.000,00 kuna te poticanje zapošljavanja 
u iznosu od 5.000,00 kuna. Nakon usvajanja ići će se na raspisivanje natječaja za navedene mjere. 

Općinski načelnik je kazao kako je dogovoreno sa susjednim lokalnim samoupravama da 
više nije uvjet stanovanja zaposlene osobe na području lokalne samouprave. 

U kraćoj raspravi sudjelovala je vijećnica Marija Kubišta. 
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa 

poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen  

Program poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2022. godini 
  

c. Razmatranje te usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 
području Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. 

Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Končanica 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Identičan je to program koji je bio i prošle godine. Radi se 
o tri mjere i to; financijska pomoć kod kupnje prve nekretnine u visini od 10.000,00 kuna, poboljšanje 
kvalitete stanovanja ulaganjem u izgradnju novog stambenog objekta ili rekonstrukciju obiteljske 
kuće u visini od 10.000,00 kuna te stambeno zbrnjavanje mladih obitelji prodajom stambenog 
prostora u vlasništvu Općine po povlaštenim cijenama, koja se za sada ne provodi jer nemamo takovih 
prostora. 

U raspravi, u kojoj su sudjelovali vijećnici Marija Kubišta, Snježana Horina i Viktor 
Horina kazano kako su ovo dobre mjere ali jedan od uvjeta je i srednjoškolsko obrazovanje, što ne bi 
trebao biti uvjet, na što je odgovoreno kako navedeno nije prepreka za dobivanje potpore, jer su već 
takve bile odobrene. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa mjera 
za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Končanica dao na glasovanje i 
on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području 
Općine Končanica 

 
d. Razmatranje te usvajanje Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 

članovima Općinskog vijeća, Povjerenstva, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela 
Općinskog vijeća 
Ovu točku pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica. 

Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici. Radi se o usklađenju sa Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, kojim su propisani određeni pragovi. Do sada je predsjedniku isplaćivana 
naknada od 2.000,00 kuna mjesečno a sada se predlaže 500,00 kuna, radi usklađenja sa navedenim 
izmjenama. Povjerenstva, komisije i odbori za sada ne dobivaju naknadu ali odlukom se predviđa 
mogućnost isplate na temelju posebne odluke Općinskog načelnika. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Odluke o visini neto 
naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, Povjerenstva, Komisija, 
Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesena 

Odluka o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima 
Općinskog 
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vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća 
 

- AKTUALNI SAT 
Općinski načelnik je upoznao nazočne sa radovima koji se provode. Pokrenuta je 6. faza 

uređenja Društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu. Tu ulazi vanjsko uređenje igrališta te 
asfaltiranje dijela ispred stare općine i iza Društvenog doma a ukupna vrijednost iznosi cca. 
600.000,00 kuna. Ušli smo u renovaciju stana od doktorice. Projekt je vrijedan preko 500.000,00 kuna 
a dio sredstava dobili smo od središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje. Isto tako u Šupljoj 
Lipi pristupit će se projektu spuštanja stropa u sali. Isto tako imamo projekt za renoviranje ovih 
garaža u okviru stambeno poslovnog prostora. Završeni su radovi na dogradnji prostora za DVD te 
obnovljen prostor. Preuzet je prostor sale DVD-a i Općina će ga dalje iznajmljivati. Ovo je sad i 
vijećnica pa nam je taj prostor potreban. Raspisani su natječaji za udruge do kraja ovog mjeseca. 
Veliki problem imamo sa privatnim šumama, razbijaju nam nerazvrstane ceste a sama sanacija ne ide 
kako treba i ne možemo to sami riješiti. Isto tako nabavili smo novije terensko vozilo za potrebe 
Općine (Duster) a stara škoda je prodana. Isto tako DVD Končanica kupio je noviji kombi a stari će 
se pokloniti nogometnom klubu Ribar za njihove potrebe. 

Vijećnik Viktor Horina dao je sugestiju da se ažuriraju podaci na Općinskoj stranici, te 
je upitao vezano za upis u zemljišne knjige vlasništva prostora Općine, škole i Češke besede 
Končanica, s obzirom na saznanje da je spor sa susjedom završio. 

Pročelnik je kazao kako bi spor trebao biti završen ali ništa još nismo zaprimili. Kada se 
to utvrdi tada će se izvršiti provedba. 

Vijećnica Marija Kubišta upitala je za gradnju u samom centru. 
Općinski načelnik je kazao kako je to privatna investicija i gradi se autopraona.  
Vijećnica Marija Ulovec je upitala vezano probleme sa štencima da li Općina ima 

komunalnog redara ili će se ići u zapošljavanje. 
Općinski načelnik je kazao kako Općina nema komunalnog redara,  što se tiče štenaca 

Općina je lažno optužena. Zapošljavanje komunalnog redara ovisi i o financijskim sredstvima (20% 
izdvajanja izvornih prihoda za plaće). Ukoliko uspijemo prodati plinsku mrežu tada će se neto moći 
napraviti. Nadalje je kazao kako se uređuje i prostor dvorane u staroj školi za potrebe Vrtića i škole. 
Ulaže se preko Saveza Čeha a mi smo partneri u projektu. Plan je opremiti i prostore u ostalim 
mjesnim odborima sa određenim spravama za djecu. 

Vijećnica Snježana Horina kazala je kako bi bilo dobro i uz ove sprave za djecu nabaviti 
i postaviti par sprava za vježbanje za odrasle.  

Općinski načelnik je kazao kako imamo malo mjesta, barem što se tiče Končanice. 
Vidjeti prostor kod Streljačkog društva. Isto tako mora se poštivati i određeni prostor koji mora imati 
svaka sprava. 

 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio 

se svima na konstruktivnom radu, te zaključio rad ove 6. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Končanica u 18:35 sati. 

 

       Zapisničar:             PREDSJEDNIK: 

 

________________       ____________________
     

      /Oto Janda/                       /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 6. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 
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Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 
broj 143/21) i članka 31. Statuta Općine Končanica (Službeni glasnik Općine Končanica, broj 
1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI KONČANICA 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog 
interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, 
način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te 
druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 
 

Članak 2. 
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i 
transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća, promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim 
društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 
građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 
(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog 
odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, 
poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog 
vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.  
  

Članak 3. 
(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća odnose se i na načelnika i zamjenika načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji 
političkih dužnosti). 
(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 
3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na 
sjednicu Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 
1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 
rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 
političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 
rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih 
ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom 
Općine Končanica 
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 
neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 
posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 
smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 
najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 
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stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge 
potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općina 
3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti 
može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti 
utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke 
dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 
stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 
verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 
neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, 
kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, 
uključujući spolno uznemiravanje. 
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako 
na muški i ženski rod. 
 
 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 
Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 
temeljnih načela: 
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 
političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te 
zabrane uznemiravanja 
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak 
povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, 
zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane 
davanja obećanja izvan propisanih ovlasti 
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 
7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 
diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem 
relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući 
zabranu uvredljivog govora; 
15.  odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na 
propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 
političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 
(primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene 
vlasti i slično) 
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 
službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 
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17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 
 

Članak 6. 
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se 
tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 
(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze 
koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 
 

Članak 7. 
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 
obnašanjem javne dužnosti. 
 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 
 

Članak 8. 
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu 
radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici 
Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 
jednakosti pred zakonom. 
 

Članak 10. 
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela 
Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane 
osobe.  
 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 
 

Članak 11. 
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja 
utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 
 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 
 

Članak 12. 
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 
Općinskog vijeća. 
 
 
 

Članak 13. 
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 
lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti 
član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 
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(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 
jedan iz oporbe. 
 

Članak 14. 
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 
lokalnoj zajednici.  
(2) Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 
odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 
 

Članak 15. 
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, 
člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika i zamjenika 
načelnika, službenika upravnog tijela Općine  ili po prijavi građana. 
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti 
koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog 
kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 
(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 
pojašnjenja i očitovanja. 
 

Članak 16. 
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 
poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano 
očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s 
vođenjem postupka po prijavi. 
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 
 

Članak 17. 
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću 
donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. 
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 
prijavi i u odlučivanju. 
 

Članak 18. 
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati 
upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba 
interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama 
Etičkog kodeksa. 
(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 
 

Članak 19. 
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 
dana podnesenog prigovora. 
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 
preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 
 

Članak 20. 
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog 
vijeća Općine Končanica.  
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(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i 
druga primanja sukladno Odluci o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 
članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 21. 
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Končanica i na 
mrežnoj stranici Općine Končanica.   
 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine 
Končanica. 
 
KLASA: 114-06/22-01/01 
URBROJ: 2103-12-01-22-1 
U Končanici, 29. ožujka 2022. godine 
 

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KONČANICA 
               Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                      

___________________________ 
         (Drahoslav Herout) 
 
 
 

OPĆINA KONČANICA 
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ 

KONČANICA 
UPRAVNO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 40. stavka 3. i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

naobrazbi («Narodne novine», broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 45. i 89. Statuta 
Češkog dječjeg vrtića Končanica, Upravno vijeće na svojoj __. sjednici, održanoj 
__________ godine, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Končanica 
(KLASA: __________, URBROJ: _____________, od __________ godine), donijelo je 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Češkog dječjeg vrtića Končanica 

 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Češkog dječjeg vrtića Končanica (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik), Češki dječji vrtić Končanica (u daljnjem tekstu: Vrtić) utvrđuje: 

- unutarnje ustrojstvo i sistematizaciju poslova radnih mjesta,  
- uvjete koje djelatnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta, 
- radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima, 
- druga pitanja od značaja za rad i obavljanje poslova koji proizlaze iz djelatnosti Vrtića. 

 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO I 

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 
Članak 2. 
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 Unutarnje ustrojstvo Vrtića obuhvaća dijelove procesa rada međusobno povezane 
prema vrsti i srodnosti poslova, a koji čine jedinstvenu radnu cjelinu. 
 Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića a u cilju ostvarivanja 
djelatnosti predškolskog odgoja. 
 

Članak 3. 
 Dijelovi procesa rada u Vrtiću utvrđeni su Statutom Vrtića, a obuhvaćaju slijedeće skupine poslova: 

1. Stručno-pedagoški poslovi, 
2. Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi, 
3. Pomoćno-tehnički poslovi. 

 
Članak 4. 

 Unutar dijelova procesa rada i članka 3. ovog Pravilnika utvrđuju se radna mjesta s 
određenim poslovima koji se kao stalan sadržaj jednog ili više zaposlenika izdvajaju u okviru 
cjeline radnog procesa ne narušavajući njegovo jedinstvo. 
 Utvrđivanje radnih mjesta obuhvaća: 

- naziv radnog mjesta, 
- uvjete koje zaposlenici trebaju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta, 
- popis i opis poslova radnog mjesta. 

 
 
 

Članak 5. 
 Broj izvršitelja za obavljanje određenih poslova radnih mjesta utvrđuje Upravno vijeće 
Vrtića za svaku pedagošku godinu planom potreba kadrova u okviru godišnjeg plana i 
programa rada Vrtića. 
 Za svoj rad zaposlenici su odgovorni ravnatelju. 
 

III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 
Članak 6. 

 Sistematizacijom radnih mjesta utvrđuju se naziv, uvjeti koje trebaju ispunjavati 
izvršitelji te opis poslova i zadataka: 
 

___________________________________________________________________________
_ Red.   Naziv radnog              OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA     Stručni i drugi 
br.          mjesta                                                                    uvjeti 

1. RAVNATELJ - planiranje i programiranje rada i razvoja,                VI stupanj 
      upravljanje poslovanjem, organizacija rada,           odgojno-obrazovn. 
      zastupa i predstavlja vrtić, prati ostvarivanje           struke 
      zadaća odtgojno-obrazovnog rada, njega i zaštita   - 5 godina radnog 
      djece predškolske dobi, unapređivanje kvalitete        iskustva na posl. 
      života i rada djece i odraslih, obavljanje svih             odgajatelja ili  
      poslova utvrđenih zakonom, odlukama osnivača,       stručn. suradnika 
      Statutom i drugim općim aktima dječjeg vrtića       - 1 radnik na 
               nepuno radno 
               vrijeme od 2 sata 
                dnevno 

 

 2.  ODGAJATELJ    - organizira i ostvaruje proces odgojno obrazovnog     VI stupanj  
   rada, njege i zaštite djece, ostvaruje zadaće na           odgojno-obrazovn. 
    zadovoljavanju osnovnih i posebnih potreba    struke 
    djeteta, ostvaruje zadaće permanentnog stručnog    - 3 godine radnog    
    usavršavanja, planira i ostvaruje suradnju s       iskustva na posl. 
   roditeljima i ostalim važnim čimbenicima,       odgajatelja ili 
    obavlja i druge poslove vezane za odgoj i       stručn. suradnika 
    i njegu djece po nalogu ravnatelja      - 2 radnika na  
               puno radno vrije. 

3. KUHARICA          - radi na poslovima nabave namirnica, organizira        IV stupanj smjer 
   i radi na poslovima pripreme kuhanja, serviranja       kuhar 
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      i raspoređivanja hrane po grupama, brine o kvaliteti  1 god. rad. isk. 
      i kvantiteti namirnica te o racionalnom pripremanju  - 1 radnik na 
      dnevnog obroka, priprema dnevne obroke, radi na        puno radno 
      praćenju i unapređivanju sanitarno-higijenskih uvjeta     vrijeme 
      kuhinje i ostalih skladišnih prostora, pere suđe poslije 
      svih obroka, radi na poslovima pranja i glaćanja  
      posteljnog i drugog rublja, šije i vrši popravke na  
      tekstilnim predmetima vezano za potrebe odgojno- 
      obrazovnom procesu, pomaže u spuštanju i podizanju 
      krevetića, te obavlja i druge poslove prema potrebi  

   i po nalogu ravnatelja 
____________________________________________________________________________ 
4. SPREMAČ/ICA - obavlja poslove čišćenja, uređenja, dezinfekcije,     Osnovna škola 
      održavanja unutarnjeg prostora, vanjskog prostora,   - 1 radnik na 
      košnje trave, te obavlja i druge poslove po potrebi       pola/puno radno 
          i po nalogu ravnatelja              vrijeme 
 

5. TAJNIK  - obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica    IV smjer upravnog 
                Upravnog vijeća, poslove po potrebi ravnateljice,     ekonomskog ili 
     zaprimanja, razvrstavanja, rješavanja, otpreme,     društvenog smjera 
     arhiviranja i ostale potrebne poslove za nesmetan     - 1 osoba na 
     rad Vrtića             ugovor o djelu 
____________________________________________________________________________ 
6. FINANCIJSKO- - obavlja poslove financijskog knjigovodstva i      IV smjer ekonom. 
    RAČUNOVODS.     druge financijske evidencije, vodi materijalno     usmjerenja 
    REFERENT   knjigovodstvo za nabavku potrebnog materijala,    - 1 osoba na 
         vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge       ugovor o djelu 
     evidencije, vodi blagajničko poslovanje, vodi 
     evidenciju ulaznih i izlaznih računa i ostale  
      poslove za nesmetan rad Vrtića 
____________________________________________________________________________ 
 

Članak 7. 
 Stručni suradnici i odgojitelji moraju osim potrebnih uvjeta ispunjavati i druge posebne uvjete 
propisane Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (članak 24.). 
 Zaposlenici na poslovima prehrane moraju osim posebnih uvjeta imati i osnovna znanja o zdravstvenoj 
ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni koju stječu prije početka rada i u tijeku rada sukladno i drugim 
propisima. 
 Svi zaposlenici u Vrtiću moraju imati i posebnu zdravstvenu sposobnost koja se utvrđuje prije početka 
rada i povremeno tijekom rada sukladno zakonu i drugim propisima. 
 

Članak 8. 
 Posebne ovlasti i odgovornosti ima ravnatelj sukladno Statutu i drugim općim aktima 
Vrtića. 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 9. 

 Zaposlenici zatečeni na radnim mjestima pod točkama 1., 2. i 3. članka 6. ovog 
Pravilnika nastavljaju sa radom nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika. 
 

Članak 10. 
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Češkog 
dječjeg vrtića Končanica (KLASA: 601-02/2009-01/05, URBROJ: 2111/02-04/1-09-1 od 28. rujna 2009. 
godine). 
 

Članak 11. 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Vrtića dana ____________ godine te 

stupa na snagu osmog dana od dana objave, odnosno _______________ godine. 
 
KLASA: 601-02/22-01/__ 
URBROJ: 2103-12-04/1-22-1 
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Končanica, _______________ 
 

Predsjednik Upravnog vijeća: 
 

________________________ 
                  (Marija Kubišta) 

 
Ravnateljica ČDV Končanica: 

 
_______________________ 

                (Gordana Tomašek) 
 
 
Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 
45. Statuta ČEŠKOG DJEČJEG VRTIĆA KONČANICA-ČEŠKA MATERSKA ŠKOLA KONČENICE, a po prijedlogu 
ravnateljice vrtića, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica (nakon pribavljene suglasnosti osnivača) na 
svojoj __. sjednici održanoj dana ___________ godine donijelo je 
 
                                                                                                                                                           

Pravilnik  
o izmjenama i dopunama Pravilnika 

o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika 
zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica 

 
Članak 1. 

 U Pravilniku o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih 
u Češkom dječjem vrtiću Končanica (KLASA: 120-01/15-01/02, URBROJ: 2111/02-04/1-15-1 od 13. 
listopada 2015. godine), u članku 3. tabela se mijenja i nova glasi: 
 

„Članak 3. 
Koeficijenti za obračun plaće : 

Radno mjesto Osnovni 
koeficijent 

Ravnatelj: 
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij 

odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste 

kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim 

propisima 

2,773 

Odgojitelj: 

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni 

studij odgovarajuće vrste, odnosno studij 

odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna 

sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba 

koja je završila sveučilišni diplomski studij ili 

specijalistički studij odgovarajuće vrste. 

 

2,090 

Kuharica 1,515 

Spremač – spremačica 1,400 

 

Članak 2. 
 U članku 4. stavku 3.  na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: „sa uračunatim 
minulim radom.“. 

 
Članak 3. 

 Ostale odredbe Pravilnika ne mijenjaju se i ostaju na snazi.  
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Članak 4. 

 Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim 
materijalnim pravima radnika zaposlenih u Češkom dječjem vrtiću Končanica, stupa na snagu osmog 
dana od dana objave na oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića Konačnica. 
 
KLASA: 120-01/15-01/02 
URBROJ: 2103-12-04/1-22-2 
Končanica, _______________ 
                                                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća :  
 
                                                                                                                       ________________  
                 (Marija Kubišta) 
 
 
Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana _______________ godine. 
 
                 Ravnateljica: 
        
        ____________________ 
           (Gordana Tomašek) 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
 OPĆINSKI NAČELNIK 

Z+5 
KLASA: 351-03/22-04/03 
URBROJ: 2103-12-02-22-1 
Končanica, 10. ožujak 2022. 
 
 Na temelju članka 114. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
84/21) i članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/21),  Općinski 
načelnik Općine Končanica dana 10. ožujka 2022. godine donosi 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2021. godinu 

 
1. UVOD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

njegovu odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994 
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.., NN 3/17  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 84/21 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada 
 iz EU i izvoz otpada u EU, NN 6/14 
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Pravilnik o katalogu otpada, NN 90/15 
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, NN 88/15 
Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, NN 69/16 
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom, NN 50/15 
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda kada se mulj koristi u 
 poljoprivredi, NN 38/08 
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 111/15 
Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 105/15 
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinica 
lokalne samouprave, NN 59/06 i 109/12 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, NN 12/08 
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u 
Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije, NN 6/14 
Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom, NN 42,14, 48/14, 107/14, 
139/14 
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, NN 103/14 
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, NN 117/14 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, NN 117/14 
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama, NN 
40/15 
Naputak o glomaznom otpadu, NN 79/15 
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, NN 88/15 
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima, NN 95/15 
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom, NN 97/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom, NN 99/15 
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 112/15 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta optada, 
NN 114/15 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 125/15 
Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe gospodarenja otpadom, NN 20/16 
Pravilnik o termičkoj obradi otpada, NN 75/16 
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 113/16 
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 50/17 
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 117/17 
Postoji još niz propisa koji na neki način, tj. indirektno, utječu ili reguliraju način gospodarenja 

otpadom kao što su, npr., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o 
kemikalijama (NN 18/13), Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), zakonodavni okvir Eurposke unije i td. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), propisana je obveza 
jedinica lokalne samouprave u postupcima gospodarenja otpadom na svom području. 

 
2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJE OPĆINE KONČANICA 

Temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, 
broj 5/06, 3/12 i 2/21) na području Općine Končanica mora se uspostaviti cjeloviti sustav  gospodarenja 
otpadom kojim se osigurava izbjegavanje i smanjivanje količina nastajanja otpada i/ili njegova štetna utjecaja 
na okoliš, obavljanjem radnji sakupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja otpada obradom 
posebnih kategorija neopasnog otpada i/ili sakupljanja, razvrstavanja i prijevoza komunalnog otpada, te 
sakupljanje i privremeno odlaganje životinjskog otpada na zakonito izgrađenim građevinama. 

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

Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije, na području općine Končanica 
predviđeno je jedno mini reciklažno dvorište  i zeleni otoci ( 6 otoka). Prema Planu gospodarenja otpadom 
Općine Končanica za razdoblje 2017.-2022. godine, za područje Općine Končanica predviđeno je mobilno mini 
reciklažno dvorište a reciklažno dvorište za potrebe Grada Daruvara i okolih Općina (Dežanovac, Đulovac, 
Končanica i Sirač), izgrađeno je i pušteno u rad u Daruvaru. U toku 2020. godine nabavljeno je mobilno mini 
reciklažno dvorište, koje sa svojim radom počelo 2021. godine. 

Formiranje građevnih čestica i građenje ostalih građevina za postupanje s neopasnim otpadom se 
temeljem odredbi, smjernica i kriterija Plana i posebnih propisa, a ovisno o namjeni, može odobriti za 
sakupljanje, predobradu, skladištenje i obradu korisnog otpada unutar, Planom i planovima užih područja, 
utvrđenih površina gospodarske namjene-proizvodne. 
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3. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA, UKLJUČUJUĆI I OSTVARIVANJE CILJEVA 
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Končanica 

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

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

Organizirano je i odvojeno skupljanje izdvojenog otpada (staklo, plastika, papir, tekstil i stare baterije) i 
ono se provodi na području cijele Općine. U tu svrhu, a do podjele spremnika od 120 litara za papir i plastiku 
koje je bilo u listopadu i studenom 2021. godine, navedeno se odlagalo u plastične vreće za papir i plastiku, čiju 
distribuciju vršio je sakupljač otpada. Jedino u Končanici u toku 2016. godine postavljen je kontejner za tekstil i 
stare baterije. Kontejneri se prazne i ponovno koriste. Odvojeno skupljanje otpada provodi tvrtka „Darkom“ 
d.o.o. iz Daruvara (papir, plastika, tekstil i otpadne baterije). 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se prema potrebi a provodi ga sakupljač komunalnog 
otpada „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara i odvozi ga na odlagalište Cerik. 

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

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

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

Shodno važećim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi osigurati 
mini reciklažno dvorište do izmjena. U tu svrhu je u Daruvaru izgrađeno i pušteno u rad reciklažno dvorište, gdje 
mogu građani odlagati otpad prema svojim svojstvima. 

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

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

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

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

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

skuplja 
- OPĆINA KONČANCA- 

Broj stanovnika 
(prema 

posljednjem 

Broj 
domačinstava 

i pravnih 

Broj 
domaćinstava i 
pravnih osoba 

Udjel 
domaćinstava 

obuhvaćen 

Tvrtka pružatelj 
javne usluge 
prikupljanja 
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naselja  popisu 
stanovništva) 

osoba obuhvaćen 
organiziranim 
sakupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 

otpada 

organiziranim 
skupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 
otpada (%) 

komunalnog 
otpada 

Končanica, Daruvarski 
Brestovac, Boriš, 

Brestovačka Brda, Dioš, 
Imsovac, Otkopi, Stražanac, 

Šuplja Lipa 

2360 707 (675+32) 707 (675+32) 100% „Darkom“ d.o.o. 
Daruvar, J. 
Kozarca 19 

 
 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija od 01. 01. 

2021. godine 

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

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

4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA 
Na području Općine Končanica uslugom skupljanja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 675 

kućanstava i 32 pravna osoba. Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po jedan 
član te nakon smrti odjavljuje se odvoz komunalnog otpada. Kućanstva predaju komunalni otpad u posudama od 
120 litara dok pravne osobe (ne-kućanstva) predaju komunalni otpad u posudi od 120 litara a 1 pravna osoba ima 
kontejner od 1100 litara.  

U toku 2021. godine bile su ukupno obuhvaćene 707 fizičke i pravne osobe odvozom otpada i u odnosu 
na 2020. godinu, kada je broj bio 718 osoba, što je smanjenje za 11 korisnika ili za 1,5%. 

U toku 2021. godine skupljeno je i odveženo na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine 
Končanica ukupno 186.750 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301 (u toku 2020. godine 
odloženo je 192 080 kilograma komunalnog otpada ili 2,8% manje u odnosu na 2020. godinu- 5.360 kilograma 
manje). Razlog tome je početak odvojenog prikupljanja papira i plastike. 
 
Tablica: Prikupljene količine otpada na području Općine Končanica 

Tvrtka koja prikuplja otpad Područje sa 

kojeg se 

prikuplja otpad 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno sakupljeno 

(preuzeto u tekućoj 

godini) tona 

Darkom d.o.o. Daruvar, J. 

Kozarca 19 

Općina 

Končanica 

200301 Mješani 

komunalni otpad 

186.720 

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

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

baterije 
2015. 5,7 0 3,8 0,03 0 
2016. 14,81 0 5,41 1,74 0 
2017. 14,75 0 6,11 1,19 0 
2018. 8,74 0 5,41 0,37 0 
2019. 9,50 0 1,21 2,76 0,19 
2020. 10,81 0 4,43 8,62 0,215 
2021. 10.26 0 0,82 7,38 0 

 
 Otpadne baterije u toku 2021. godine zbrinjavalo je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. iz Daruvara, 
bez daljnje oporabe.  

Na području Općine Končanica ne nalazi se odlagalište komunalnog otpada. 
Na području Općine Končanica nema odlagališta biorazgradivog otpada. 
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U toku 2021. godine putem mobilnog reciklažnog dvorišta s područja Općine Končanica prikupkeno je 
0,557 tona otpada te predano na zbrinjavanje, oporabu ili recikliranje. 

Isto tako u toku 2021. godine prikupljeno je i 520 kilograma lampiona i predano ovlaštenim 
oporabiteljima. 

 
5. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

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

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

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

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

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

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

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

U toku 2021. godine u ovu svrhu nije bilo utrošenih sredstava iz Proračuna. 
 

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

2021. godine nisu provođene mjere za realizaciju ovog projekta. Sukladno dogovoru predviđena je uspostava 
mobilnog reciklažnog dvorišta, što je i nacrtom Plana gospodarenja otpadom i predviđeno a centralno reciklažno 
dvorište nalazi se u Gradu Daruvaru. 

Opasni otpad na području Općine Končanica u organizaciji Općine Končanica nije provođen u toku 
2021. godine. Distributeri opasnog otpada dužni su zbrinuti i ambalažu utrošenog opasnog otpada. 

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

Za provedbu mjera opisanih u ovoj točki Općina Končanica u toku 2021. godine nije izdvajala sredstva 
iz svog Proračuna. 
 

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

prikupljanja otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i starih baterija. Komunalni otpad kao i glomazni otpad na 
području Općine Končanica provodi komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. U toku 2021. godine 
izvršeno je prikupljanje glomaznog otpada (ključni broj 200307). Preko računa za komunalne usluge za kolovoz 
obaviješteni su svi korisnici o prikupljanju glomaznog otpada. Potrebno je naglasiti da je zabranjeno odlaganje 
glomaznog otpada na javnu površinu te u glomazni otpad ne spada EE otpad i građevinski. Osim na računima 
obavijest o skupljanju glomaznog otpada bila je objavljena i na web stranici komunalnog poduzeća „Darkom“. 
Tom prilikom prikupljen je glomazni otpad u količini od 2280 kilograma.  

Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, tekstila i otpadnih baterija na području Općine 
Končanica obavlja trgovačko društvo „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. 

Biorazgradiv otpad odlaže se kako je to navedeno u točki 8. stavku 3. ovog Izvješća. 
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Prema Programu gospodarenja otpadom na području Općine Končanica nabavljene su kante za papir i 
plastiku po svakom korisniku, kako bi se omogućilo razvrstavanje otpada na kućnom pragu, a sukladno Zakonu o 
održivom gospodarenju otpadom kao i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-
2022. godine. Općina je sklopila ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu kanti 
za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu i do realizacije je došlo te su kante isporučene tijekom 
listopada i studenog svim kućanstvima. 

Za provedbu ovih mjera u toku 2021. godine utrošeno je ukupno 43.172,82 kuna iz Proračuna Općine. 
Troškovi zbrinjavanja komunalnog otpada sa groblja kao i sa javnih površina preuzelo je naše komunalno 
poduzeće Komunalac Končanica d.o.o.. 
 

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

visina financijskih sredstava potrebnih za provedbu mjera gospodarenja otpadom na području Općine Končanica 
u 2021. godini; 
R.br. Naziv provedenog projekta Utrošena financijska 

sredstva 

Izvor financijskih 

sredstava 

1. Odvoz smeća 10.526,71 kn Općina 

2. Saniranje smetlišta 0,00 kn Općina 

3. Nabava kanti 120 lit. Za odvojeno prikupljanje 

otpada i spremnika 1100 lit 

32.646,11 kn Općina - FZOEU 

4. Operativni troškovi- informativno-izobrazne 

aktivnosti, odvojeno sakupljanje stakla, papira, 

plastike, uklanjanje nepropisno odbačenog 

otpada, održavanje mobilnog reciklažnog 

dvorišta 

0,00 kn Općina – FZOEU 

 
11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

R.br. Predviđeno PGO za 2020. godinu Izvršeno – 
DA/NE/DJELOMIČNO 

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

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

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

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

              Zlatko Bakunić 
 
 
 
           
 
  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 810-03/22-01/__ 
URBROJ:  2103-12-01-22-1 
Končanica, ___________ 2022. 
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Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Služeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica, na __. sjednici, održanoj _________ 
2022. godine, donijelo je  

 
Analizu stanja sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za 2021. godinu 

 
Članak 1.  

 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite 
za 2021. godinu.  
 

Članak 2.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 
te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i 
redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima 
nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2021. godine i to 
kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih 
sustava zaštite.  

Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od prirodnih 
nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Končanica.  
 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene 
mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  
 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe 
koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema 
potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe. 
  

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

Članak 4. 
 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 3. 
 
Komunalac Končanica d.o.o. 

Komunalac Končanica d.o.o. je poduzeće koje je osnovala Općina Končanica i koje provodi 
komunalne djelatnosti na području Općine Končanica. 
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Komunalno poduzeće zaduženo je za zbrinjavanje ugroženog stanovništva a uslijed mogućih 
prijetnji kao što su epidemije, pandemije, ekstremne temperature, suša, potres, poplave izazvane 
izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 

U toku 2021. godine nije bilo potrebe za djelovanjem jer nije bilo niti prijetnji. 

 
Halupa d.o.o. 

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

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

U toku 2021. godine nije bilo potrebe za djelovanjem jer nije bilo niti prijetnji. 

 

OTTO, Građevinski i prijevoznički obrt, vl. Oto Lukaš – sada Lukaš j.d.o.o. 

Lukaš j.d.o.o. u privatnom je vlasništvu ali posjeduje građevinsku mehanizaciju te je 
sposoban u datom momentu sa građevinskim strojevima izaći na ugroženo područje.  

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

U toku 2021. godine nije bilo potrebe za djelovanjem jer nije bilo niti prijetnji. 

 

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

zbrinjavanje ugroženog stanovništva te organizaciju prehrane.   
U toku 2021. godine nije bilo potrebe za djelovanjem. 

 
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju 
se sukladno njihovim pisanim izvješćima: 

 
Vatrogasna zajednica Općine Končanica  
 Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 
20 operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva. 
 Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje 
požara. 
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa navalnim vatrogasnim vozilom 
Mercedes. 
 U toku 2021. godine na području Vatrogasne zajednice Općine Končanica nije provedena 
zajednička združena vježba svih članica VZO Končanica. Izvršeni su dodatni liječnički pregledi. 
Općenito radi epidemioloških razloga uzrokovanih pandemijom COVID-19 nisu se odvijale 
aktivnosti. 
 U toku 2021. godine ukupno je bilo 9 vatrogasnih intervencija od čega u 7 intervencija su 
sudjelovali i matični DVD-i s područja Općine.  
 U narednom razdoblju potrebno je osposobljavanje članova i opremanje svih članova sa 
nedostajućom opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim potrebnim 
oblicima. 
 
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 
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 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 
postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. Prema novom prijedlogu Plana zaštite o požara, 
Javna vatrogasna postrojba nositelj je vatrozaštite na području Općine Končanica. 
 
Komunalno poduzeće Darkom distribucija plina d.o.o. Daruvar (sada Hep plin d.o.o. iz 
Osijeka) i poduzeće za upravljanje vodom Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je komunalno poduzeće Darkom distribucija plina d.o.o. (sada HEP plin d.o.o. iz Osijeka) 
i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Daruvara, koji ujedno vrši i distribuciju plina te je od 
iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su 
zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova)  i strojevi i vozila čiji 
popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.  
 
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 
 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 
prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim 
okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i 
upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i 
imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, 
a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.  

Općina Končanica sufinancira rad ove službe. 
 
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar   
 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za 
starije i nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima 
u određenom broju.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, 
akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt 
opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo 
stanovništvo i sl.).  

Općina Končanica sufinancira rad ovog društva. 
 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
Udruge građana 

Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 
djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Češka 
beseda Končanica i Češka beseda Daruvarski Brestovac. Općina Končanica prema potrebama i prema 
posebnim zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju 
kapaciteta udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

   
Češka beseda Končanica 
 Češka beseda Končanica ukupno broji 400 članova. U svom posjedništvu raspolaže sa 
Mjesnim domom u Končanici, koji je opremljen sa kuhinjom i pratećim prostorom te samim domom, 
koji može poslužiti za privremeni smještaj osoba u slučaju bilo kakvih ugroza. 
  
Češka beseda Daruvarski Brestovac  
 Češka beseda Daruvarski Brestovac ukupno broji 300 članova. U svom vlasništvu raspolaže 
sa Mjesnim domom u Daruvarskom Brestovcu, koji je opremljen sa kuhinjom i pratećim prostorom te 
samim domom, koji može poslužiti za privremeni smještaj osoba u slučaju bilo kakvih ugroza. 
 
. 
 

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

Za područje Općine Končanica Načelnik Općine Končanica imenovao je Stožer civilne zaštite 
KLASA: 810-06/21-01/01, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 15. lipnja 2021. godine. 
 U stožer Civilne zaštite Općine Končanica imenovano je ukupno 12 članova. 

U toku 2018.  godine održan je program osposobljavanja Stožera. Osposobljavanje je proveo 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili potvrde o 
osposobljavanju.  

Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju na 
propisanom obrascu. Izrađena je i shema mobilizacije Stožera i ostalih čimbenika u sustavu. 

Osim Stožera, u području zaštite sudjeluju i povjerenici civilne zaštite, koji sudjeluju u 
pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne 
zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju 
evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje 
pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u 
stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 
zaštite. 

Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Končanica postojeći ljudski 
kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne 
zaštite na području Općine Končanica. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan 
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje 
sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te 
razvojnim programima. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne 
zaštite detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.  
 

Članak 5.  
Analiza utroška financijskih sredstava za 2020. godinu: 
red. 
broj. 

 plan za 2021. god Realizirano u 
2021. g. 

1. civilna zaštita 5.000,00 0,00 
1.1. osposobljavanje stožera 500,00 0,00 
1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe 1.000,00  

1.2. smotra i osposobljavanje povjerenika 500,00 0,00 
1.3. nabavka opreme 1.000,00 0,00 
1.4. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 
1.5. provedba vježbi sustava civilne zaštite  1.000,00 0,00 
1.6. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih 

snaga civilne zaštite  
500,00 0,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite 500,00 0,00 
 ukupno 0,00 0,00 
2. vatrogastvo 460.000,00 472.259,80 
2.1. vatrogasna zajednica 300.000,00 330.000,00 
2.2. javna vatrogasna postrojba 155.000,00 142.259,80 
2.3. nabavka opreme 5.000,00 0,00 
 ukupno 460.000,00 472.259,80 
3. udruge građana 9.000,00 14.000,00 
3.1. HGSS 4.000,00 9.000,00 
3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.000,00 
3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i 

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

0,00 0,00 
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 ukupno 9.000,00 14.000,00 
4. ostale službe i pravne osobe 115.000,00 104.500,00 
4.1. veterinarske usluge 55.000,00 44.200,00 
4.3. deratizacija 60.000,00 60.300,00 
4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 
4.5.  programi zaštite okoliša 0,00 0,00 
4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje 

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

0,00 0,00 

 ukupno 115.000,00 104.500,00 
 Sveukupno 584.000,00 590.759,80 

 
Članak 6.  

 Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Končanica za 2021. godinu stupa na snagu 
prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   
  
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
        OPĆINE KONČANICA 
            Drahoslav Herout   
 
           
 
  
 

 
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 810-03/22-01/__ 
URBROJ:  2103-12-01-22-1 
Končanica, _________ 2022. 
 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica, na __. sjednici, održanoj _________ 
2022.  godine, donijelo je  

 
Plan razvoja sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za 2022. godinu 

 
Članak 1.  

 U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 
zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite na području Općine Končanica za 2022. godinu.  
 

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

31/20 i 20/21) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine. 

Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Končanica i 
Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Končanica, donosi se Plan razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Končanica za 2022. godinu. 
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Članak 3. 
 Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2022. godini:  
 
Stožer Civilne zaštite 
Općinski načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom KLASA: 810-06/21-01/01,  
URBROJ: 2111/02-02-21-1 od 15. lipnja 2021. godine. 
 Planirane aktivnosti stožera u 2022. godini propisane su Poslovnikom o radu Stožera civilne 
zaštite Općine Končanica, KLASA: 810-06/17-01/02, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 19. lipnja 2017. 
godine. 
 
Povjerenici civilne zaštite  

Za područje Općine Končanica, Općinski načelnik je  imenovao povjerenike i njihove 
zamjenike KLASA: 810-01/20-01/07, URBROJ: 2111/02-02-20-1 od 07 kolovoza 2020. godine.  

Planirane aktivnosti tijekom 2022. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 
njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

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

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

 

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica 

Temeljem Procjene ugroženosti od velikih nesreća ukinuta je Postrojba opće namjene.  
 
Komunalac Končanica d.o.o. 

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

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

 
Halupa d.o.o. 

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

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

 

Lukaš j.d.o.o. 

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

Tvrtka je zadužena za otklanjanje posljedica oštećenih građevina, objekata kritične 
infrastrukture, rašćišćavanje, sanacija, uklanjanje i odvoženje na unaprijed određene lokacije, 
asanacija terena a uslijed epidemija, pandemija, ekstremnih temperatur, suše, potresa i poplava 
izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. 
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Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica 
Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica u okviru mjera civilne zaštite zadužena je za 

zbrinjavanje ugroženog stanovništva te organizaciju prehrane.   
 
 

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

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 
 

Vatrogasna zajednica Općine Končanica  
 Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 
20 operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva. 
 Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje 
požara. 
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa navalnim vatrogasnim vozilom 
Mercedes, dok Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvarski Brestovac posjeduje vatrogasno vozilo 
TAM u neispravnom stanju. 

 Kao planirane aktivnosti za 2022. godinu predviđa se osposobljavanje članstva te opremanje 
sa nedostajućom opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u drugim 
potrebnim oblicima. Isto tako planirana je združena vježba radi provjere tehničke ispravnosti opreme i 
samog članstva. 
 
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 
 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 
postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. 
 
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar 
(distribucija vode) 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz 
Daruvara, koji vrše distribuciju vode te je od iznimne važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih 
redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni djelatnici (uz dodatne radnike na ugovor tijekom 
sezonskih radova)  i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i spašavanja.  

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

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je i poduzeće HEP Plin d.o.o. iz Osijeka koji vrše distribuciju plina te je od iznimne 
važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni 
djelatnici sa raspoloživom opremom. 

U okviru djelatnosti zajedno ćemo raditi u svrhu zaštite i spašavanja na našem području. 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 
 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 
prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim 
okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i 
upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i 
imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, 
a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 
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O okviru planiranih djelatnosti  surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu 
vježbu. Općina Končanica u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za 
ostale potrebe. 
 
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar  
 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za 
starije i nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima 
u određenom broju.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, 
akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt 
opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo 
stanovništvo i sl.).  

U 2022. godini nastavit će se suradnja sa Gradskim društvom Daruvar u provedbi zaštite i 
spašavanja na području Općine Končanica. 

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

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
Udruge građana 

Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 
djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Čeških 
beseda Končanica i Daruvarski Brestovac, Nogometnih klubova „Ribar“ iz Končanice i „Mladost“ iz 
Daruvarskog Brestovca, Streljačkog društva „Končanica“ iz Končanice i Lovačka udruga „Vidra“ 
Brestovac-Končanica. Općina Končanica prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira 
djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite 
i spašavanja.  

U 2022. godini navedene udruge uključivat će se prema potrebama u pojedine aktivnosti u 
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica. 

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

Članak 4.  
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

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

 Planirane aktivnosti stožera za 2022. godinu: 
 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 
nositelja DUZS – Stožer, Češki dječji vrtić, Češka osnovna škola Končanica – kontinuirano, 
 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem 
javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Končanica, mjesni 
odbori, DUZS – kontinuirano, 
 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Končanica – 2022. godina, kontinuirano. 
 

SKLONIŠTA 
 Prostornim planom uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
5/06 i 3/12) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 
osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te 
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja 
ljudi. 

Općina Končanica u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje 
skloništa obveza je vlasnika skloništa uz pomoć Općine Končanica.   



 59 

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2022. godine je obilazak privremenih skloništa, 
njihova provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe. 
 

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

 plan za 2022. 
godinu 

plan za 2023. 
godinu 

plan za 2024. 
godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.050,00 5.100,00 
1.1. osposobljavanje stožera 500,00 0,00 0,00 
1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe 1.000,00 0,00 0,00 
1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika 500,00 0,00 0,00 
1.4. nabavka opreme 1.500,00 0,00 0,00 
1.5. izrada planskih dokumenata 0,00 0,00 0,00 
1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite  1.000,00 0,00 0,00 
1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  
500,00 0,00 0,00 

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske 
zaštite 

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 5.000,00 5.050,00 5.100,00 
2. vatrogastvo 460.000,00 565.600,00 571.200,00 
2.1. vatrogasna zajednica 300.000,00 404.000,00 408.000,00 
2.2. javna vatrogasna postrojba 160.000,00 161.600,00 163.200,00 
2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 
 ukupno 460.000,00 565.600,00 571.200,00 
3. udruge građana 15.000 9.050,00 9.180,00 
3.1. HGSS 10.000,00 4.040,00 4.080,00 
3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.050,00 5.100,00 
3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje 

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

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 15,000,00 9.050,00 9.180,00 
4. ostale službe i pravne osobe 404.000,00 408.040,00 412.080,00 
4.1. veterinarske usluge 30.000,00 30.300,00 30.600,00 
4.3. deratizacija 60.000,00 60.600,00 61.200,00 
4.4. dezinsekcija 0,00 0,00 0,00 
4.5.  programi zaštite okoliša 314.000,00 317.140,00 320.280,00 
4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

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

0,00 0,00 0,00 

 ukupno 404.000,00 408.040,00 412.080,00 
 Sveukupno 869.000,00 987.740,00 997.500,00 
 

Članak 6.  
 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Končanica za 2022. godinu 
stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.   

 
  
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Drahoslav Herout   
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 810-03/22-01/__ 
URBROJ:  2103-12-01-22-1 
Končanica, __________ 2022.  
 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 
broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i  članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica, na svojoj __. sjednici održanoj 
_________ 2022.  godine, donijelo je  

 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite   
Općine Končanica za razdoblje od 2022. – 2025. godine 

 
Članak 1.  

 Općinsko vijeće Općine Končanica usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Končanica za razdoblje od 2022. – 2025. godine za svaku od operativnih 
snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se  
unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili katastrofa. 
  

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

31/20 i 20/21) određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine. 

Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 
Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i 
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
Končanica za razdoblje od 2022. – 2025. godine. 

Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite Općine Končanica po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Plan razvoja 
sustava civilne zaštite. 
 

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

mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od  2022. – 2025. 
godine: 
 
Stožer Civilne zaštite 
Općinski načelnik je imenovao Stožer civilne zaštite odlukom KLASA: 810-06/21-01/01,  
URBROJ: 2111/02-02-21-1 od 15. lipnja 2021. godine. 
 Planirane aktivnosti stožera propisane su Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Općine 
Končanica, KLASA: 810-06/17-01/02, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 19. lipnja 2017. godine. 
 
Povjerenici civilne zaštite  

Za područje Općine Končanica, Općinski načelnik je imenovao povjerenike i njihove 
zamjenike KLASA: 810-01/20-01/07, URBROJ: 2111/02-02-20-1 od 07. kolovoza 2020. godine.  

Planirane aktivnosti tijekom razdoblja:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 
njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 
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- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće 

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

 

Postrojba civilne zaštite Općine Končanica 

Temeljem Procjene ugroženosti od velikih nesreća ukinuta je Postrojba opće namjene.  
 
Komunalac Končanica d.o.o. 

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

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

 
Halupa d.o.o. 

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

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

 

Lukaš j.d.o.o. 

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

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

 

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

zbrinjavanje ugroženog stanovništva te organizaciju prehrane.   
 
 

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

sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 
 

Vatrogasna zajednica Općine Končanica  
 Vatrogasna zajednica Općine Končanica ima jednu vatrogasnu postrojbu, koja se sastoji od 
20 operativnih vatrogasaca iz četiri Dobrovoljna vatrogasna društva. 
 Dobrovoljna vatrogasna društva opremljena su cisternama „Creina“ te opremom gašenje 
požara. 
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Končanica opremljeno je sa navalnim vatrogasnim vozilom 
Mercedes, dok Dobrovoljno vatrogasno društvo Daruvarski Brestovac posjeduje vatrogasno vozilo 
TAM u neispravnom stanju. 
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 DVD Končanica je središnje društvo i mora biti opremljeno sa potrebnom opremom i 
osposobljeno sa svojim članstvom. 

 Kao planirane aktivnosti za navedeno razdoblje predviđa se osposobljavanje članstva te 
opremanje sa nedostajućom opremom, kako bi mogli što efikasnije sudjelovati u vatrozaštiti te u 
drugim potrebnim oblicima. Isto tako planirana je združena vježba radi provjere tehničke ispravnosti 
opreme i samog članstva. 
 
Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara 
 Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Javna vatrogasna 
postrojba obavlja vatrozaštitu na području Općine Končanica uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja Općine Končanica. 
 
Komunalno poduzeće Darkom d.o.o. sa Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar 
(distribucija vode) 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je komunalno poduzeće Darkom d.o.o. i Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz 
Daruvara, koji vrše distribuciju vode i zbrinjavanje komunalnog otpada te je od iznimne važnosti za 
civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni djelatnici (uz 
dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova)  i strojevi i vozila čiji popis se nalazi u Planu 
zaštite i spašavanja.  

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

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Končanica je i poduzeće HEP Plin d.o.o. iz Osijeka koji vrše distribuciju plina te je od iznimne 
važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su zaposleni 
djelatnici sa raspoloživom opremom. 

U okviru djelatnosti zajedno ćemo raditi u svrhu zaštite i spašavanja na našem području. 
 
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 
 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 
prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim 
okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i 
upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i 
imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, 
a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

O okviru planiranih djelatnosti  surađivat će se sa HGSS-om te po potrebi provesti jednu 
vježbu. Općina Končanica u svom proračunu predvidjet će sredstva za nabavku opreme i vozila te za 
ostale potrebe. 
 
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Daruvar  
 Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar sa svojim zaposlenicima skrbi između ostalog i za 
starije i nemoćne te provodi Program pomoći u kući. Raspolažu sa dostavnim vozilom te pokrivačima 
u određenom broju.  

Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, 
akcija solidarnost na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt 
opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo 
stanovništvo i sl.).  

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

Prema svojim potrebama, navedene pravne osobe iskazat će svoje potrebe za određene 
projekte za nabavom opreme ili mehanizacije a koja će ujedno koristiti zaštiti i spašavanju na 
području Općine Končanica. 
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UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 
Na području Općine Končanica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Čeških 
beseda Končanica i Daruvarski Brestovac, Nogometnih klubova „Ribar“ iz Končanice i „Mladost“ iz 
Daruvarskog Brestovca, Streljačkog društva „Končanica“ iz Končanice i Lovačka udruga „Vidra“ 
Brestovac-Končanica. Općina Končanica prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira 
djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite 
i spašavanja.  

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

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

Članak 4.  
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

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

 Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2022. – 2025. godine: 
 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz 
nositelja DUZS – Stožer, Češki dječji vrtić, Češka osnovna škola Končanica – kontinuirano kroz 
navedeno razdoblje, 
 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem 
javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada – Stožer, Općina Končanica, mjesni 
odbori, DUZS – kontinuirano kroz navedeno razdoblje 
 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-
tehnoloških katastrofa i velikih nesreća – Stožer, Općina Končanica, DUZS – kontinuirano 
 - provedba Odluka, preporuka i uputa Nacionalnog Stožera Civilne zaštite u svrhu kontrole i 
zaustavljanja širenja pandemije COVID-19 – kontinuirano kroz navedeno razdoblje. 
 

SKLONIŠTA 
 Prostornim planom uređenja Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
5/06 i 3/12) utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti 
osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te 
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja 
ljudi. 

Općina Končanica u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište. Redovno održavanje 
skloništa obveza je vlasnika skloništa uz pomoć Općine Končanica.   

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2022. – 2025. godine je obilazak privremenih 
skloništa, njihova provjera te pomoć u održavanju istih za slučaj potrebe. 
 

Članak 5.  
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća 

financijska sredstva u proračunu: 
  
red. 
broj. 

 plan za 
2022. 

godinu 

plan za 
2023. 

godinu 

plan za 
2024. 

godinu 

plan za 2025. 
godinu 

1. civilna zaštita 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.100,00 

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

1.2. smotra i osposobljavanje 
postrojbe 

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



 64 

1.3. smotra i osposobljavanje 
povjerenika 

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

1.4. nabavka opreme 1.500,00 1.550,00 1.600,00 1.600,00 

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

1.6. provedba vježbi sustava civilne 
zaštite  

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

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i 
djelovanje operativnih snaga 
civilne zaštite  

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

1.8. održavanje skloništa osnovne i 
dopunske zaštite 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.100,00 

2. vatrogastvo 460.000,00 565.600,00 571.200,00 571.200,00 

2.1. vatrogasna zajednica 300.000,00 404.000,00 408.000,00 408.000,00 

2.2. javna vatrogasna postrojba 160.000,00 161.600,00 163.200,00 163.200,00 

2.3. nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ukupno 460.000,00 565.600,00 571.200,00 571.200,00 

3. udruge građana 15.000,00 9.090,00 9.180,00 9.180,00 

3.1. HGSS 10.000,00 4.040,00 4.080,00 4.080,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000,00 5.050,00 5.100,00 5.100,00 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za 
provođenje mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite (ugovori, 
oprema, preventivne i operativne 
aktivnosti) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 15.000,00 9.090,00 9.180,00 9.180,00 

4. ostale službe i pravne osobe 404.000,00 408.040,00 412.080,00 412.080,00 

4.1. veterinarske usluge 30.000,00 30.300,00 30.600,00 30.600,00 

4.3. deratizacija 60.000,00 60.600,00 61.200,00 61.200,00 

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

4.5.  programi zaštite okoliša 314.000,00 317.140,00 320.280,00 320.280,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

 ukupno 404.000,00 408.040,00 412.080,00 412.080,00 
 Sveukupno 848.000,00 987.780,00 997.560,00 997.560,00 

 
Članak 6.  

 Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Končanica 
za razdoblje od 2022. – 2025. godine stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Općine Končanica“.   
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA  
           Drahoslav Herout 
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