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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU 

 
Provedbenim programom Općine Končanica definirane su razvojne mjere usmjerene na realizaciju 
ciljeva iz nadređenih akata strateškog planiranja s ciljem: 

- poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine Končanica, 
- osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije, 
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima. 

Tijekom siječnja Državni zavod za statistiku objavio  je prve rezultate popisa stanovništva 
provedenog 2021. godine koji su pokazali da se cijela Republika Hrvatska suočava s 
demografskim problemima – starenje stanovništva, negativan prirodni prirast i trend iseljavanja 
koji su doveli do smanjenja broja stanovnika. 
Prema tim rezultatima na području Općine Končanica živi 1.804 stanovnika dok je 2011. godine 
taj broj iznosio 2.360 stanovnika što ukazuje na značajniji pad broja stanovnika od 23,55% 
odnosno 556 stanovnika u odnosu na 2011. godinu. 
To stavlja nove izazove pred Općinu Končanica koja svojim svakodnevnim djelovanjem, mjerama 
i aktivnostima te projektima koji se financiraju iz proračunskih sredstava treba stvoriti preduvjete 
za ublažavanje posljedica ovog procesa te zaustavljanje trenda demografskog pada. 
Nakon smirivanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19 svijet se suočava s novom krizom, 
učinak rata u Ukrajini osjeća se u rastu cijene energenata što je  dovelo do općeg rasta cijena i 
inflacije koja je tijekom lipnja iznosila više od 10 %.  
Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka odražavaju nastojanje da se i u vrijeme nadolazeće 
krize i otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje temeljnog cilja, a to je ravnomjerni razvoj 
Općine Končanica i poboljšanje kvalitete života svih stanovnika Općine. 
 
 
 
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
 
Prema podacima Jedinstvenog upravnog odjela napravljeno je izvješće o provedbi mjera u 
predmetnom izvještajnom razdoblju i utrošenim proračunskim sredstvima za provedbu svake 
pojedine mjere Provedbenog programa Općine Končanica. 
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Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije 
Tijekom  razdoblja općinska uprava kontinuirano obavlja poslove iz svoje nadležnosti. Održane su 
tri sjednice Općinskog vijeća. Planirana je daljnja digitalizacija usluga, no tijekom izvještajnog 
razdoblja nije došlo do promjene u broju digitaliziranih usluga (3 digitalizirane usluge). Za 
provedbu mjere utrošeno je 575.403,49  kuna, provedba mjere je u tijeku i provodit će se 
kontinuirano do kraja godine.  
 
Mjera 2. Ulaganje u funkcionalnost i raspolaganje imovinom 
Mjera se s ciljem redovitog praćenja i evidentiranja imovine i raspolaganja istom te su predviđana 
ulaganja u imovinu. Provedba mjere je u tijeku i nastavit će se tijekom godine. Pokrenuta su dva 
investicijska projekta od kojih je jedan još uvijek u provedbi. Radi se o projektima „Adaptacija 
prostora u sklopu zdravstvene ambulante u Končanici“, koji je završen te projektu “Uređenja 
okoliša oko društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu,” koji je u fazi realizacije. Tijekom 
izvještajnog razdoblja za provedbu je utrošeno 430.141,25 kn proračunskih sredstava. 
 
Mjera 3. Ruralni razvoj Općine 
Provedba mjere planirana je kontinuirano tijekom cijele godine kroz nekoliko aktivnosti: isplate 
subvencija trgovačkim društvima i poljoprivrednicima te putem potpora za poljoprivredne udruge. 
Tijekom izvještajnog razdoblja za provedbu mjere utrošeno je 40.900,00 kn za subvencioniranje 
poljoprivrede (osjemenjivanje krava, subvencije pčelarima te financiranje lovačkih udruga).  
 
Mjera 4. Održavanje komunalne infrastrukture 
Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz aktivnosti razvoja i unapređenja 
komunalne infrastrukture, poboljšanje komunalne opremljenosti. Tijekom razdoblja za njenu 
provedbu utrošeno je 401.324,22 kn. Sredstva su utrošena na održavanje komunalne 
infrastrukture, održavanje  nerazvrstanih cesta (dovoz kamena i čišćenje od korova i raslinja) 
održavanje kanala uz nerazvrstane ceste , javnih površine, trgova i groblja na području Općine 
Končanica. 
 
Mjera 5. Građenje komunalne infrastrukture 
Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz aktivnosti izgradnje komunalne 
infrastrukture, razvoj i unapređenje komunalnih infrastrukturnih sustava te poboljšanje komunalne 
opremljenosti. U provedbu je iskorišteno 430.141,25 kuna proračunskih sredstava koja su utrošena 
na adaptaciju prostorije u sklopu zdravstvene ambulante i uređenje okoliša  društvenog doma u 
Daruvarskom Brestovcu gdje će se postaviti novo dječje igralište. 
 
Mjera 6. Pružanje potpore radu udruga civilnog društva 
U okviru mjere definirane su slijedeće ključne aktivnosti: pregled Planova rada udruga, pripreme 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava, prikupljanje članarina, razvoj kulture, promicanje kulture 
i kulturnih sadržaja, unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, poticanje razvoja 
sporta i rekreacije. Tijekom polugodišnjeg razdoblja na njenu provedbu utrošeno je 484.884,74 
kune proračunskih sredstava kroz kontinuiranu potporu radu udrugama civilnog društva. Proveden 
je javni poziv za financiranje programa/projekata udruga civilnog društva za 2022. godinu te 
doneseno 20 odluka o financiranju odnosno sklopljeno je 20 ugovora o sufinanciranju rada 
udruga. Tijekom godine Općina će aktivno podupirati promicanje kulture i poticati razvoj sporta i 
rekreacije. 
 
Mjera 7. Potpora sustavu zaštite i spašavanja 
Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine kroz provođenje slijedećih aktivnosti: 
sufinanciranje Vatrogasne zajednice  Općine Končanica i JVP Grada Daruvara te organizaciju 
sustava zaštite i spašavanja. Tijekom polugodišnjeg razdoblja na provedbu mjere utrošeno je 
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192.795,75 kuna proračunskih sredstava za rad JVP Grada Daruvara i Vatrogasne zajednice 
Općine Končanica te za rad Hrvatske Gorske službe spašavanja. 
 
Mjera 8. Efikasno gospodarenje otpadom 
Mjera će se provoditi kontinuirano tijekom cijele godine provođenjem aktivnosti koje se odnose 
na očuvanje i unapređenje kvalitete okoliša i zaštitu prirode te održivo gospodarenje otpadom.  
Tijekom polugodišnjeg razdoblja na provedbu je utrošeno 5.785,09 kuna iz proračuna Općine 
Končanica na provedbu mjere efikasnog gospodarenja otpadom. Ključna aktivnost u 
polugodišnjem razdoblju je kontinuirani i redoviti odvoz komunalnog otpada i njegovo 
zbrinjavanje na području cijele Općine Končanica. 
 
Mjera 9. Unapređenje odgojno obrazovnog sustava 
Mjera se provodi tijekom cijele godine kroz provođenje niza ključnih aktivnosti koje se odnose na 
provedbu redovne djelatnosti vrtića, provođenje predškolskog odgoja i unapređenje uvjeta za 
predškolski odgoj i obrazovanje te poboljšanje opremljenosti vrtića. Mjerom je također definirana 
aktivnost koja se odnosi na poboljšanje uvjeta obrazovanja učenika osnovnih škola.  Tijekom 
polugodišnjeg razdoblja na provedbu mjere unapređenja odgojno obrazovnog sustava utrošeno je 
205.892,42 kune proračunskih sredstava Općine Končanica. Tijekom izvještajnog  razdoblja 
provođene su aktivnosti koje doprinose unapređenju odgojno obrazovnog sustava sufinanciranjem 
izvanučioničke nastave učenika, škole plivanja i škole u prirodi i druge aktivnosti djece u OŠ J. 
Ružičke u Končanici. Financiran je rad Češkog dječjeg vrtića Končanica konstantnim ulaganjem u 
poboljšanje materijalnih uvjeta djece u vrtiću. 
 
Mjera 10. Pružanje socijalne skrbi 
Mjera se provodi tijekom cijele godine provođenjem ključnih aktivnosti koje se odnose na 
pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih 
usluga, pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana te poboljšanje standarda 
postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice. Tijekom polugodišnjeg 
izvještajnog razdoblja na provedbu mjera koje se odnose na socijalnu skrb utrošeno je 66.600,00 
kn. Sredstva su utrošena s ciljem pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovnika, 
dodijeljene su Uskrsnice umirovljenicima te je kroz mjeru isplaćeno 9 naknada za novorođenčad.   
 
Mjera 11. Rješavanje stambenih pitanja 
Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine provođenjem ključnih aktivnosti koje se 
odnose na unaprjeđenje stanovanja, uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđenja uvjeta za život te 
povećanje dostupnosti  i kvalitete stanovanja na području Općine Končanica. Mjera se odnosi i na 
učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Općine Končanica. Tijekom 
polugodišnjeg izvještajnog razdoblja nisu utrošena proračunska sredstva na provedbu mjere već će 
se ona utrošiti do kraja godine temeljem Javnog poziva mladim obiteljima za dodjelu potpora za 
rješavanje stambenog pitanja na području Općine Končanica. Na raspisani Javni poziv pristigle su 
tri prijave koje će se obraditi i isplatiti tijekom srpnja 2022. godine. 
 
 
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
 
Javne politike odnose se na odlučivanje o zajedničkim interesima i usmjerene su na postizanje 
ciljeva za dobrobit zajednice odnosno pretpostavljaju određivanje prioriteta zajednice. 
Općina Končanica na temelju svojih formalnih nadležnosti, interesa i vrijednosti sudjeluje u 
procesu stvaranja javnih politika, odnosno utječe na oblikovanje i implementaciju rješenja javnih 
problema. 
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Prepoznati razvojne potrebe i ključni razvojni izazovi kako bi se stvorile nove razvojne prilike 
zasnovane na utvrđenim potencijalima Općine Končanica.  
Definirana su četiri prioriteta, posebni ciljevi i mjere djelovanja u području nadležnosti Općine 
Končanica. 
 
Prioritet 1. Učinkovita Javna uprava   
                  Cilj 1. Kompetentna, transparentna i efikasna javna uprava 
Tijekom razdoblja osiguran je kontinuiran rad općinske uprave i održane su tri sjednice vijeća. 
Tijekom razdoblja započeta je provedba dva investicijska projekta od kojih će se jedan projekt 
završen dok će se drugi provoditi i u drugoj polovici godine. 
  
Prioritet 2. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i infrastruktura 
                 Cilj 1.Revitalizacija ruralnih područja 
Potpore poljoprivrednicima kako bi se potakla gospodarska aktivnost jer je poljoprivreda ključna 
djelatnost za razvoj gospodarstva Općine Končanica. 
                 Cilj 2. Upravljanje komunalnom infrastrukturom 
Razvijena komunalna infrastruktura osnova je za razvoj lokalnog gospodarstva. Kontinuirano 
ulaganje u održavanje nerazvrstanih cesta omogućuje lokalnim poljoprivrednicima lakši pristup do 
poljoprivrednih površina. Ulaganja u održavanje javnih površina uvelike utječu na kvalitetu života 
svih stanovnika te su jedan od bitnih preduvjeta za njihov ostanak u lokanoj sredini.  
 
Prioritet 3. Zdrav aktivan i kvalitetan život lokalne zajednice 
                 Cilj 1. Razvoj civilnog društva 
Udruge civilnog društva sudjeluju u društvenom životu zajednice i svojim djelovanjem uvelike 
povećavaju kvalitetu života svih stanovnika Općine Končanica. U radu udruga aktivno sudjeluju 
sve dobne skupine stanovništva (od predškolskog uzrasta do umirovljenika) te su nositelj mnogih 
manifestacija koje u Općinu privuku velik broj posjetitelja te na taj način oplemenjuju kulturnu i 
turističku ponudu Općine. Tijekom polugodišnjeg razdoblja potpisani su ugovori i udrugama 
dodijeljena sredstva nužna za realizaciju njihovih programa i manifestacija u kojima ima Općina 
pruža svu podršku. 
                 Cilj 2. Sigurnost za stabilan razvoj 
Na području Općine Končanica djeluje Vatrogasna zajednica za čije djelovanje su osiguran 
sredstva i u proračunu Općine Končanica. Osim vlastite vatrogasne zajednice, financira se i rad 
JVP Grada Daruvara kako bi se osigurala kvalitetna zaštita ljudi i  imovine od požara. Također su 
izdvojena sredstva za rad Hrvatske gorske službe spašavanja. 
                 Cilj 3. Očuvanje prirode i okoliša 
U okviru cilja provodi se aktivnost odvoza komunalnog otpada na području Općine Končanica. 
 
Prioritet 4. Demografska revitalizacija Općine 
                 Cilj 1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova kroz pristupačnost i   odgoja  
                             i obrazovanja   
Na području Općine Končanica djeluje Češki vrtić i Češka osnovna škola Josipa Ružičke. Svojim 
djelovanjem Općina Končanica kontinuirano ulaže u poboljšanje uvjeta predškolskog odgoj s 
ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta djece u vrtiću. Također, izdvajaju se i sredstva za 
financiranje različitih programa u kojima sudjeluju djeca osnovnoškolskog uzrasta kako bi podigla 
razina kvalitete obrazovanja te bi ono postali dostupni za svu djecu s područja Općine.   
                 Cilj 2. Potpora demografskom razvoju Općine kroz razvoj socijalnog aspekta 
Starenje stanovništva i sve veći udio populacije starije životne dobi stvara potrebu dodatne brige 
za unapređenje kvalitete života starijih osoba. Općina tijekom razdoblja izdvojila proračunska 
sredstva za podjelu Uskrsnica umirovljenicima.  
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Prioritetno područje javne politike je ublažavanje negativnih demografskih trendova sustavom 
naknada za svako novorođeno dijete s područja Općine. Tijekom izvještajnog razdoblja isplaćeno 
je 9 naknada za novorođeno dijete. 
                 Cilj 3. Racionalno korištenje i namjena prostora Općine. 
Demografska revitalizacija želi se potaknuti i drugim mjerama koje se odnose na poboljšanje 
uvjeta života na području Općine Končanica. Ona se odnosi na poticanje ostanka mladih obitelji te 
doseljavanja mladih na područje općine dodjelom potpora za rješavanje stambenog pitanja na 
području Općine Končanica. Tijekom razdobalja raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora za 
rješavanje stambenog pitanja na koji su pristigle tri prijave koje će se obraditi i isplatiti tijekom 
srpnja 2022. godine.  
 
Do kraja godine provodit će se mjere iz djelokruga Općine Končanica koje su planirane za 2022. 
godinu u skladu s gospodarskim i društvenim kretanjima što se najviše odnosi na rast cijena 
energenata i mogućih poremećaja u opskrbi. Također, globalna kretanja, rast cijena i inflacija 
mogu imati utjecaja na provedbu projekata koji su u tijeku te promijeniti uvijete za planirane. 
Općina će svojim djelovanjem omogućiti kontinuirani rad obavljanja poslova lokalnog značaja i 
realizaciju projekata koji će povećati kvalitetu života svih stanovnika Općine Končanica te biti 
temelj za daljnji razvoj, ostvarivanje potencijala i demografsku revitalizaciju. 
 

     
         OPĆINSKI NAČELNIK 
                Zlatko Bakunić 
        


