
REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KONČANICA 
     OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-05/23-01/01 
URBROJ: 2103-12-01-23-1 
Končanica, 16. siječanj 2023. 
 
 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 
 

14. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 24. siječanj (utorak) 2023. godine u prostoru Vatrogasnog doma u Končanici, 
Končanica 268, s početkom u 18:00 sati. 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
 

 

1. Razmatranje te donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima Općine 
Končanica za 2022. godinu, 

2. Razmatranje te usvajanje Izvješća o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica  
3. Razmatranje po zamolbi za oslobođenjem od povrata stipendije, 
4. Razmatranje te usvajanje Programa poticanja poduzetništva Općine Končanica u 2023. 

godini, 
5. Razmatranje te usvajanje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na 

području Općine Končanica u 2023. godini, 
6. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja na ime koncesija, 
7. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade i 

naknade za uređenje voda, 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja za distributivnu naknadu za vodu, 
- 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 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica. 
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost 

molimo javiti na tel. 325-021. 
 
S poštovanjem,    

 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       OPĆINE KONČANICA 
           Drahoslav Herout 

 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
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ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
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   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 021-05/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-01-22-8 
Končanica, 06. prosinac 2022. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa 13. sjednice VIII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 06. prosinca 

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, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, Maja Janda Starčević – službenica 
Općine Končanica, Franjo Sabo – predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine 
Končanica, Ivana Valenta – direktorica komunalnog poduzeća „Komunalac Končanica“ i Olda 
Petržalek. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

 Predsjednik Drahoslav Herout otvorio je ovu 13. 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 svih 10 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
Dao je na razmatranje zapisnik sa 12. 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 
9. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu te 

projekcija za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu, 
10. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2023. godini, 
11. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica 

za 2023. godinu, 
12. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Općine Končanica 

za 2023. godinu, 
13. Razmatranje te usvajanje prijedloga Socijalnog programa Općine Končanica za 2023. 

godinu, 
14. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu, 
15. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2023. godinu, 
16. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem za 2023. godinu, 
17. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja, 
18. Razmatranje po zamolbi za oslobođenjem od povrata stipendije, 
19. Razmatranje po zamolbi za oslobođenjem od povrata stipendije, 
- Aktualni sat  
Prijedlog dnevnog reda dan je na glasovanje i on je jednoglasno usvojen bez dopuna. 

  
a. Razmatranje te odlučivanje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu 

te projekcija za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu dobili su svi 
vijećnici zajedno sa sazivom. Ovo je prvi Proračun izražen u Eurima. Ovim prijedlogom planira se 
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Proračun u ukupnom iznosu od 1.270.844,13 eura. Projekcija za 2024. godinu i 2025. godinu 
povećana je za 2% u odnosu na prijedlog za 2023. godinu i iznosi 1.296.260,78 eura po godini. 
Proračun se sastoji od prihoda poslovanja u iznosu od 1.132.679,69 eura, prihoda od prodaje 
nefinancijske imovine u iznosu od 5.441,63 eura, što ukupno daje prihode od 1.138.121,32 eura. 
Rashodi se planiraju od rashoda poslovanja u iznosu od 797.488,26 eura te rashoda za nabavu 
nefinancijske imovine u iznosu od 340.633,06 eura. Tu se još planiraju prihodi i rashodi računa 
financiranja, koji iznose za 2023. godinu 132.722,81 eura te se isto tako za 2% povećavaju za 2024. i 
2025. godinu, što po godini iznosi 135.377,27 eura. Uz prijedlog Proračuna ide i Odluka o izvršavanju 
Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu. 

Predsjednik Općinskog vijeća kazao je kako je prijedlog raspravljala Komisija za 
financije i proračun te se slaže sa ovim prijedlogom Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu te 
projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Proračuna Općine 
Končanica za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu te Odlukom o izvršavanju 
Proračuna za 2023. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen  

Plan Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 
godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu 

 
b. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Končanica u 2023. godini 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Stačević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2023. godinu dobili 
su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od 125.290,33 eura a 
obuhvaća komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 39.816,84 eura, 
održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 55.079,96 eura, održavanje građevina, uređaja i 
predmeta javne namjene u iznosu od 14.595,51 eura, održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 
11.812,33 eura i održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.981,69 eura. Navedeno će se pokriti iz 
prihoda od komunalne naknade, doprinosa za šume, prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog 
zemljišta i poreznih prihoda-korištenje javnih površina i nekretnine.  

Vijećnica Marija Kubišta upitala je da li su tu i grobne naknade. 
Općinski načelnik je kazao kako je navedeno prihod komunalnog poduzeća. 
Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Končanica za 2023. godinu dao na glasovanje  i on 
je jednoglasno usvojen te je donesen       

Program održavanja komunalne infrastrukture 
Općine Končanica za 2023. godinu 

 
c. Razmatranje te usvajanje Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2023. 

godinu 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Starčević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2023. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom.  Ovaj program planiran je u iznosu od 27.606,33 eura a odnosi se na redovno financiranje 
udruga kulture, akcije i manifestacije, likovnu, glazbenu, scensku, kazališnu, dramsku, znanstveno 
istraživačku djelatnost te kulturni amaterizam. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa javnih 
potreba u kulturi Općine Končanica za 2023. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen 

Program javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2023. godinu  
 

d. Razmatranje te usvajanje Programa javnih potreba u sportu Općine Končanica za 2023. 
godinu 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Stačević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Programa javnih potreba u sportu Općine Končanica za 2023. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 45.590,29 eura a odnosi se na tri nogometna kluba, 
streljačko društvo i lovačku udrugu.  
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Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa javnih 
potreba u sportu Općine Končanica za 2023. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno 
usvojen te je donesen 

Program javnih potreba u sportu Općine Končanica za 2023. godinu 
 

e. Razmatranje te usvajanje prijedloga Socijalnog programa Općine Končanica za 2023. 
godinu 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Starčević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Socijalnog programa Općine Končanica za 2023. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 
Ovaj Program planira se u iznosu od 88.602,50 eura. Ovaj Program odnosi se na naknade socijalnim 
slućajevima, stipendije i školarine, naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima, financiranje 
udruga socijalnog značaja, sufinanciranje rada Češkog dječjeg vrtića „Ferda Mravenec“ i dječjeg 
vrtića „Vladimir Nazor“ te tekuće pomoći osnovnom obrazovanju.  

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Socijalnog programa 
Općine Končanica za 2023. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Socijalni program Općine Končanica za 2023. godinu 
 

f. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Starčević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je sa 3.981,68 eura a utrošit će se za 
financiranje poslova održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada 

u prostoru na području Općine Končanica za 2023. godinu 
 

g. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2023. godinu 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Starčević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa 
sazivom. Ovaj Program planiran je sa 18.713,91 eura a utrošit će se za održavanje komunalne 
infrastrukture na području Općine Končanica u 2023. godini. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Končanica za 
2023. godinu 

 
h. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem za 2023. godinu 
Ovu točku pojasnila je Maja Janda Starčević, službenica Općine Končanica. Prijedlog 

Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2023. godinu dobili su 
svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ovaj Program planiran je u iznosu od 37.427,83 eura a utrošit će se 
za geodetsko-katastarske usluge, subvenciju poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda te 
uređenje poljskih putova. 

Vijećnik Viktor Horina upitao je da li tu ulaze i ugovori za zemljišta, na što je dobio 
potvrdan odgovor. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Programa 
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2023. godinu dao na 
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen 

Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene, zakupa,  
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zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja 

i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu 

Republike Hrvatske za 2023. godinu 
 

i. Razmatranje te donošenje Odluke o otpisu potraživanja na ime komunalnih naknada i 
naknada za uređenje voda 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o otpisu potraživanja na ime komunalne naknade i naknade za 
uređenje voda a sukladno popisu kako je dostavljeno u privitku. Radi se o socijalnim slučajevima te 
usklađenja. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o otpisu 
potraživanja na ime komunalnih naknada i naknada za uređenje voda dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o otpisu potraživanja na ime komunalnih naknada i naknada za uređenje 
voda 

 
j. Razmatranje po zamolbi za oslobođenjem od povrata stipendije 

Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zamolbu za oslobođenjem od povrata stipendije dobili 
su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zamolbu je podnio Ivan Berečki. Zamolbu je nazočnima pročitao 
pročelnik. Zbog obiteljskih razloga stipendist nije uspio upisati 4 godinu veterine kao redoviti student 
te više ne može primati stipendiju. Stipendija je isplaćivana za prve tri godine studija.  

Kraće pojašnjenje dao je Franjo Berečki, zamjenik načelnika Općine Končanica, inače 
otac stipendista, koji je kazao kako Ivan nije odustao od studija no sada će ići vanredno. Spreman je 
vratiti do sada isplaćivanu stipendiju a kada završi studij spreman je raditi na području Općine 
Končanica. 

Vijećnici su nakon kraće rasprave, zaključili kako se isti oslobađa povrata stipendije, radi 
objektivnih razloga. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog za oslobađanjem 
od povrata stipendije za Ivana Berečki, dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o oslobađanju od povrata stipendije stipendista Ivana Berečki 
 

k. Razmatranje po zamolbi za oslobođenjem od povrata stipendije 
Ovu točku pojasnio je pročelnik. Zamolbu za oslobođenjem od povrata stipendije dobili 

su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zamolbu je podnio Vanja Vodjerek. Zamolbu je nazočnima 
pročitao pročelnik. Student je završio školovanje u rujnu 2020. godine. Na području Općine se nije 
mogao zaposliti te je zaposlenje potražio van područja Općine Končanica.  

Vijećnici su nakon kraće rasprave, zaključili kako se isti oslobađa povrata stipendije jer 
se isti nije mogao zaposliti na području Općine Končanica. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog za oslobađanjem 
od povrata stipendije za Vanju Vodjerek, dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesena 

Odluka o oslobađanju od povrata stipendije stipendista Vanje Vodjerek 
 
- AKTUALNI SAT 
Predsjednik Općinskog vijeća Drahoslav Herout je pozvao vijećnike da upitaju što ih 

zanima.  
Vijećnik Viktor Horina upitao je ponovno za usvajanje zamolbe za stipendiranje za 

Marina Geler, kojemu je na prošloj sjednici odbijena prijava za stipendiranje.  
Pročelnik je kazao kako je Marin Geler nakon prve godine, za koju je dobivao stipendiju 

ispisao se sa studija da bi se ove godine ponovno upisao u I. godinu studija. Da nije prekinuo 
studiranje vjerojatno bi mu stipendija mirovala. Ovako on je ponovno upisao studij. Isto tako ta jedna 
godina mu je oproštena i nije vraćao stipendiju.  
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Općinski načelnik je kazao kako je rupa na stazi kod Fineka sanirana a kod Maleka će biti 
kada se malo popravi vrijeme.  

Vijećnik Viktor Horina upitao je za isplatu božićnice umirovljenicima. 
Pročelnik je kazao kako će biti isplate u iznosima kao i prošle godine. 
Općinski načelnik kazao je kako će sada uslijediti isplati vezano za sjednice Općinskog 

vijeća, bit će isplaćene i naknade za političko djelovanje za ovu godinu.  
 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica, zahvalio 

se svima na konstruktivnom radu, zaželio svima sve najbolje povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana te zaključio rad ove 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 18:35 sati. 

 

       Zapisničar:                Predsjednik: 

________________       ____________________
     

            /Oto Janda/                        /Drahoslav Herout/ 

 

Cjelokupni tonski zapis sa 13. sjednice Općine Končanica snimljen je na medij i nalazi se Općini 
Končanica. 

 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA 
 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 604-02/22-01/01  
URBROJ: 2103-12-01-22-16 
Končanica, __. siječnja 2023. 
     

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 
1/21) i članka 14. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/14 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 14. sjednici, održanoj __. 
siječnja 2023. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke  
o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 

 
Članak 1. 

 U Odluci o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 7/22) članak 1. se mijenja i novi glasi: 
 
„Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2022./23., 
Općina Končanica dodjeljuje sljedeće studenske stipendije: 

 
1. Kral Dino, Končanica 344, Sveučilište Sjever, Preddiplomski stručni studij Prehrambena 

tehnologija, 1. nastavna godina“ 
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Članak 2. 

Ostali članci Odluke ne mijenjaju se. 
 

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

Končanica“. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Općinsko vijeće odobrilo je stipendije za 2 (dva) studenta koja su se prijavila javni natječaj za 
dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2022/23, KLASA: 604-02/22-01/01, URBROJ: 
2103-12-02-22-2 od 30. 09. 2022. godine. Nakon donošenja Odluke o dodjeli stipendija studentima 
Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 7/22) jedan od dvoje studenata kojima 
su odobrene stipendije Miriam Matošević je podnijela zahtjev za odustajanje od stipendije zbog 
dobivanja stipendije iz drugog izvora. Općinsko vijeće razmatralo je zahtjev Miriam Matošević i isti je 
prihvatilo te je riješeno kao u izrijeci ove odluke. 

 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke može se podnijeti pismeni prigovor, u roku od 8 dana po primitku iste, 

Općinskom vijeću Općine Končanica.  
 

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

ŽUPANIJA 
 

     OPĆINA KONČANICA 
JEDINSTVENI UPRAVNI 
ODJEL 

 

 
KLASA: 604-02/22-01/02 
URBROJ: 2103-12-03-22-1 
Končanica, 22. prosinac 2022. 
 
       OPĆINA KONČANICA 

- Općinski načelnik, ovdje 
- Općinsko vijeće, n/p Predsjednika, 

ovdje 
 
 
PREDMET: Izvješće o stipendiranju studenata s područja Općine Končanica 
 
 Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 2/14), u toku 2014. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su dvije zamolbe i obije su prihvaćene te su 
sklopljeni ugovori o stipendiranju Andree Husak iz Daruvarskog Brestovca 1 i Matee Koči iz 
Končanice 50. Ove stipendistice nemaju više obveza prema Općini Končanica. 

 
Temeljem pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2015. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 3 zamolbe. Odlukom Općinskog vijeća 
prihvaćene su sve 3 zamolbe te su sklopljeni ugovori o stipendiranju Jane Bartoš iz Končanice 
363a. Denijem Prhal iz Končanice 365 i Želimirom Prhal iz Končanice 33. Ovi stipendisti 
nemaju više obveza prema Općini Končanica.  
  

Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2016. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 2 zamolbe. Odlukom Općinskog vijeća 
prihvaćene su obje zamolbe te su sklopljeni ugovori o stipendiranju; 

- Hanom Novotni iz Končanice 459, koja je upisala 2 godinu preddiplomskog studija 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Preddiplomski sveučilišni studij Češki jezik i književnost, 
studij Gernanistika, 
 - Andreom Ožeg iz Dioša 59 koja je upisala 1 godinu diplomskog studija Sveučilišta 
Jurija Dobrile u Puli, diplomski studij Marketinško upravljanje - više nema obveze prema 
Općini Končanica.  
 Stipendistica Hana Novotni je dana 06. 10. 2018. godine dostavila potvrdu o završetku 
3 godine preddiplomskog studija te dana 16. 10. 2018. godine dostavila potvrdu o upisu u prvi 
semestar diplomskog studija Češki jezik i književnost, smjer Prevoditeljsko-kulturološki, 
studij Germanistika, smjer Nastavnički, koji traje 4 semestra a temeljem potvrde od 09. 
listopada 2020. godine upisala je i 2 godinu diplomskog studija. Dana 15. 10. 2021. godine 
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dostavila je potvrdu o ponovnom upisu 2. godine prethodne akademske godine nije ostvarila 
bodove odnosno nije završila godinu. Shodno tome navedenoj prestaje isplaćivanje stipendije 
sa 31. 08. 2021. godine uz obveze sukladno ugovoru. Navedena je dostavila potvrdu o 
zavšetku studija Bohemistike ali nije obranila završni rad Germanistike do kraja ove godine 
pa je podnijela zamolbu za oslobođenjem od povrata stipendije. 

 
Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2017. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristiglo je 5 zamolbi. Odlukom Općinskog vijeća prihvaćene 
su četiri (4) zamolbe te su sklopljeni ugovori o stipendiranju; 

- Toni Vrhovac iz Končanice 407, koji je upisao preddiplomski studij Visoke škole za 
menađment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer menađment ruralnog turizma 2 godina 
– nema više obveze prema Općini Končanica, 

- Sanela Holubek iz Končanice 110, koja je upisala preddiplomski studij Visoke škole 
za menađment u turizmu i informatici u Virovitici, smjer informatički menađment koji je 
završila 2021. godine - nema više obveze prema Općini Končanica, 

- Ivan Berečki iz Šuplje Lipe, koji je upisao Veterinarski fakultet u Zagrebu, 
integrirani preddiplomski i diplomski studij Veterinarska medicina, 2 godina preddiplomskog 
studija, 

- Vanja Vodjerek iz Daruvarskog Brestovca 188A, koji je upisao Kineziološki fakultet 
u Zagrebu, studij Kineziologija, smjer Kineziologija u edukaciji i Tenis, 4 godina studija. 

Ivan Berečki je dana 20. 10. 2020. godine dostavio potvrdu o upisu u 3. nastavnu 
godinu. Budući mu je isplata stipendije u prošloj akademskoj godini mirovala, te počinje 
ponovna isplata od 01. 09. 2020. godine. 2021. godine podnio je ponovni zahtjev za 
mirovanje stipendije što mu je odobreno te mu stipendiranje ovu akademsku godinu miruje. 
Podnio je zamolbu za oslobođenjem od povrata stipendije, koja je usvojena te nema više 
obveza prema Općini Končanica. 

Stipendist Vanja Vodjerek je dana 28. 09. 2020. godine dostavio potvrdu o 
diplomiranju i završetku školovanja te mu prestaje pravo na isplatu stipendije sa 31. 08. 2020. 
godine. Isti je u obvezi dostave potvrde o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje, te mu u 
nastavku traju obveze u skladu sa člankom 21. stavkom 1. odnosno člankom 4. Ugovora. Isti 
je podnio zamolbu za oslobođenjem od povrata stipendije, koja je usvojena te isti više nema 
obveza prema Općini Končanica. 

  
Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2018. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 2 zamolbe, koje su Odlukom Općinskog vijeća i 
prihvaćene, te su sklopljeni ugovori o stipendiranju; 

- Ivan Bartoš iz Končanice 363a, koji je upisao Kineziološki fakultet u Zagrebu, 
studije Kineziologije 1 godina, 

- Kristinka Finek iz Končanice 143, koja je upisala Medicinski fakultet Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko 
laboratorijska dijagnostika 2 godina – nema više obveze prema Općini Končanica. 

Ivan Bartoš dostavio je dana 10. listopada 2022. godine potvrdu o upisu u 5. godinu te 
mu se nastavlja stipendiranje. 

 
Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2019. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 4 zamolbe, koje su Odlukom Općinskog vijeća i 
prihvaćene, te su sklopljeni ugovori o stipendiranju; 
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 - Sandra Mihajlović iz Daruvarskog Brestovca 321, koja je upisala Filozofski fakultet 
u Zagrebu, preddiplomski sveučilišni studije Antropologija, studij Sociologija, 3. nastavna 
godina, 
 - Danijela Živković iz Imsovca 83, koja je upisala Veleučilište u Bjelovaru, 
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo, 1. nastavna godina, 
 - Iva Tomašek iz Končanice 101, koja je upisala Medicinski fakultet u Rijeci, studij 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, 1. nastavna godina, 
 - Vanessa Holinka iz Končanice 423A, koja je upisala Pravni fakultet u Osijeku, 
stručni upravni studij, 1. nastavna godina. – nema obveza prema Općini Končanica. 
 Iva Tomašek je dana 29. 11. 2022. godine dostavila potvrdu o upisu redovnog studenta 
u 2022/2023 godini te joj se nastavlja stipendiranje. 
 Danijela Živković je dana 30. 11. 2022. godine dostavila potvrdu o završetku 
školovanja te potvrdu o prijavi na HZZZ te joj prestaje pravo na isplatu stipendije i teku joj 
obveze sukladno ugovoru.  
 Sandra Mihajlović je dana 27. 10. 2022. godine dostavila potvrdu o upisu u 2. godinu 
diplomskog studija smjer Znanstveni koji traje 4 semestra – apsolventski staž te joj se 
nastavlja isplaćivanje stipedije do 28. 02. 2023. godine, do kada mora dostaviti potvrdu o 
završetku studiranja. 
  

Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2020. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 3 zamolbe, koje su Odlukom Općinskog vijeća i 
prihvaćene. Studenti Trkulja Dean i Kučera Renata dobili su državne stipendije te su odustali 
od potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije, dok je Marin Geler temeljem odluke oslobođen 
od povrata stipendije te ovi stipendisti nemaju više obveza prema Općini Končanica. 

 
Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 

Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2021. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 4 zamolbe, koje su Odlukom Općinskog vijeća i 
prihvaćene, te su sklopljeni ugovori o stipendiranju; 

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

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

4. Frelih Vanesa, Daruvarski Brestovac 167, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Filozofski fakultet, Preddiplomski sveučilišni studij na Filozofskom 
fakultetu, 1. nastavna godina. 

5. Herout Valerija, Daruvarski Brestovac 54, Sveučilište u Zagrebu,, Učiteljski 
fakultet, Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i 
obrazovanja, 1. nastavna godina. 

Holinka Melissa je dana 29. 096. 2022. godine dostavila potvrdu o upisu u 2. nastavnu 
godinu te joj se nastavlja isplaćivanje stipendije. 

Vanjiček Armando je dana 17. 10. 2022. godine dostavio potvrdu o upisu u 
akademsku godinu 2022/2023. u statusu redovitog studenta te mu se nastavlja isplaćivanje 
stipendije. 

Frelih Vanesa je dana 26. 10. 2022. godine dostavila potvrdu o upisu u akademsku 
godinu 2022/2023. u statusu redovitog studenta te joj se nastavlja isplaćivanje stipendije. 

Herout Valerija je dana 26. 10. 2022. godine dostavila potvrdu o upisu u akademsku 
godinu 2022/2023. u statusu redovitog studenta te joj se nastavlja isplaćivanje stipendije. 
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Temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Končanica („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 1/14), u toku 2022. godine raspisan je natječaj za dodjelu 2 
stipendije. Na navedeni natječaj pristigle su 3 zamolbe, od kojih jedna koja nije udovoljila 
kriterijima, a 2 su Odlukom Općinskog vijeća i prihvaćene, te je sklopljen ugovor o 
stipendiranju; 

- Kral Dino, Končanica 344, Sveučilište Sjever Koprivnica, Preddiplomski stručni 
studij Prehrambena tehnologija, 1 nastavna godina, 

- Miriam Matošević, Daruvarski Brestovac 370, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski 
fakultet, je odustala od stipendije zbog dobivanja državne stipendije. 
 

Svima počinje se isplaćivati stipendija od 01. 09. 2022. godine. 
 
          PROČELNIK 
         Dalibor Tomašek, dipl.iur. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

ŽUPANIJA   
 

 OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE                                           

 

                                                                         
KLASA: 311-01/23-02/01                                                                        
URBROJ: 2103-12-01-23-1 
Končanica, ___ siječnja 2023.  
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 
1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na 14. sjednici održanoj, dana __. siječnja 2023.godine 
donosi 

 
PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE KONČANICA U 2023. 

GODINI 
   

Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 (1) Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj 
poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Općine Končanica 
(u daljnjem tekstu: Općina) u 2023. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih 
osoba, poticanje osnivanja novih obrta i tvrtki.  
(2) Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi 
Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352)  
 

Članak 2. 
(1) Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici 
sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski 
objekt i slično) na području Općine Končanica, obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem 
tekstu “obrtnici”) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Općine.  
(2) Pod obrtnicima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se fizička osoba koja obavlja 
djelatnost obrta, sporednog zanimanjima te domaće radinosti registriranih sukladno Zakonu o 
obrtu.  
(3) Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: 
 - iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna/345.079,30 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna).,  
- prihod 5.200.000,00 kuna/690.158,60 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna). i  
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.  
(4) Mali poduzetnici oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća 
uvjeta:  
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna/3.981.684.25 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna).,  
- prihod 60.000.000,00 kuna/7.963.368,51 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna).,  
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.  
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(5) Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza 
prema Općini Končanica kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna 
uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito 
podmiruje.  
 
 
 
 
Poticaji za zapošljavanje  
 

Članak 3. 
(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici i 
obrtnici iz članka 2., a koji su u 2023. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na 
području Općine, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te 
osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije godine 
nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti i to:  
a. za svaku novozaposlenu osobu  
 - jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna/663,61 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna). 
2) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Općine već koristili poticaj za 
zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već 
koristili. 
3) Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja 
poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez 
zasnivanja radnog odnosa. 
 4) U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme 
ostvaruje pravo na poticaj iz stavka 1. ovog članka srazmjerno radnom vremenu za koji je 
zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.  
5) Svaki poduzetnik ili obrtnik može dobiti poticajna sredstva za najviše dvije osobe u 2023. 
godini. 
 

Članak 4. 
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 3. potrebno je priložiti:  
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,  
2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za 
trgovačka  društva):  
a.  godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,  
b. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s 
Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave ili prijava poreza na 
dohodak, 
3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i 
podatak o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme, te podatak o trajanju 
radnog odnosa na određeno vrijeme,  
4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rad, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za 
obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se 
traži potpora (JOPPD obrazac), ovjeren od strane Porezne uprave,  
5. Popis osoba za koje se traži potpora, 
6. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba,  
7. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,  
8. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,  
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9. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj 
evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba 
prijavljena kod podnositelja Zahtjeva,  
10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna 
uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu 
porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena 
obročna otplata duga ili odgoda naplate,  
11. Potvrda Općine Končanica o nepostojanju duga na ime financijskih potraživanja Općine 
Končanica 
12. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti  
 
 
 
Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti 
 

Članak 5. 
(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne i 
fizičke osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Končanica i koje nisu u 
radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u 2023. godini započele ili će 
započeti obavljanje registrirane djelatnosti tvrtke, obrta ili slobodnih zanimanja, i to:  
- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna/663,61 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna). 
 (2) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim 
Programima Općine koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti tvrtke, 
obrta ili slobodnih zanimanja, te osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja 
po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti tvrtke, obrta 
ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže 
poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.  
 

Članak 6. 
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti iz članka 5. ovog 
Programa potrebno je priložiti:  
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,  
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od 
dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na 
ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,  
3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,  
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,  
5. Presliku osobne iskaznice  
6. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da 
nije u mirovini  
7. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.  
 
  
Kriteriji odabira za poticaje zapošljavanja 
 
                                                                    Članak 7. 
(1) Kriteriji za odabir su broj zaposlenih i vrsta djelatnosti koju fizička ili pravna osoba 
obavlja. 
(2) Bodovna lista se utvrđuje na slijedeći način. 

 1.– 3. zaposlenih 5 bodova; 4.-7. zaposlenih 3 boda; 8.-10. zaposlenih 1 bod 
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 Proizvodnja 5 bodova; Usluge 3 boda; Trgovina 1 bod 
 U slučaju da dva i više subjekta imaju isti broj bodova, uzet će se u obzir vrijeme 

prijave na Javni poziv 
 
Ugovorne obveze 
 

Članak 8. 
(1) Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje 
raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik 
zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.  
(2) Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe 
ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno 
odobrenih sredstava. 
 
  

Članak 9. 
(1) Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti 
isplatiti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.  
 

Članak 10. 
(1) Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu 
najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu 
poticaja po ovom Programu. 
(2) Poduzetnici koji su dobili poticaj Općine Končanica za novo zapošljavanje, a s radnikom 
su prekinuli radni odnos nakon isteka roka iz članka 3. stavak 1., ne mogu koristiti poticaje 
Općine Končanica slijedećih 12. mjeseci.   
(3) Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su 
bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o 
radu.  
(4) U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog 
zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na 
području Općine unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je 
Općini vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana 
dostavljanog poziva za povrat od strane Općine Končanica.  
(4) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka ili izvrši 
povrat sredstva protekom roka iz stavka 3.ovog članka, na iznos potraživanja obračunati će se 
zakonska  zatezna kamata.  
 

Članak 11. 
(1) Izuzetno od odredbi članka 12. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini 
Končanica isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni 
odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog 
zaposlenika sa prebivalištem na području Općine, na neodređeno ili određeno vrijeme od 
najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana 
zaposlenja kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja 
registrirane djelatnost.  
(2) Izuzetno od odredbi članka 12. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini 
Končanica isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni 
odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog 
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zaposlenika minimalno za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni 
odnos, a za koju nije korišten poticaj.  
 

Članak 12. 
(1) Korisnik sredstava iz članka 5. i 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na 
području Općine Končanica najmanje 3 mjeseca počev od isteka mjeseca u kojem je predan 
potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.  
(2) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 5. i 6., unutar roka iz stavka 1. ovog članka, 
prestane obavljati djelatnost ili promijeni prebivalište/sjedište izvan područja Općine 
Končanica, obvezan je Općini vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 
dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Općine Končanica.  
(3) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 5. unutar roka iz stavka 1. ovog članka, zasnuje 
radni odnos kod drugih poslodavca također je obvezan  Općini vratiti isplaćena sredstva po 
osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane 
Općine Končanica.  
(4) Izuzetno od stavka 2. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini Končanica isplaćena 
sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće 
radinosti po sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost 
upisom novog obrta.  
(5) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili izvrši 
povrat sredstva protekom roka iz stavka 2., na iznos potraživanja obračunati će se zakonska 
zatezna kamata.  
 

Članak 13. 
(1) U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, općinski načelnik 
 objavljuje javni poziv s uvjetima davanja poticaja.  
(2) Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja sredstava osiguranih u 
proračunu Općine Končanica za ovu namjenu.  
 
Prijelazne i završne odredbe  
 

Članak 14. 
(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim 
godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Općine.  
(2) Obrasci zahtjeva za dodjelu poticaja, popis osoba za koje se traži poticaj te Izjave o 
korištenim potporama malih vrijednosti sastavni su dio ovog Programa.  
 

Članak 15. 
Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Končanica.“ 

  
 

 
    
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                                   Drahoslav Herout 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-
BILOGORSKAŽUPANIJA                                    

 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 302-02/23-01/01                            
URBROJ: 2103-12-01-23-1 
Končanica, __. siječnja 2023.                                                                     
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Končanica na 14. sjednici, održanoj ___. 
siječnja 2023. godine, donosi  

 
PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU 
OPĆINE KONČANICA 

 
Ovim Programom mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području 

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

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

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

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

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

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

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

Končanica u roku tri godine od dobivanja sredstava iz ovog Programa, osim kod 

 



 20 

izgradnje novog stambenog prostora kada su obavezni prijaviti prebivalište u roku 
od pet godina od dobivanja sredstava, 

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

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

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

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

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

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

davanja prema državnom proračunu kao i nepodmirenih dugovanja prema Općini, 
j) da bračni odnosno izvanbračni drugovi nisu kažnjavani odnosno da se protiv njih 

ne vodi kazneni postupak. 
 

Pravo prvenstva za dobivanje sredstava potpora iz ovog Programa imaju: 
 

1. Mlade obitelji u kojima članovi imaju prebivalište na području Općine, 
2. Mlade obitelji koje imaju djecu, 
3. Mlade obitelji koje žive u bračnoj zajednici, 
4. Mlade obitelji koje imaju niže prihode po članu mjesečno, 
5. Mlade obitelji koje su podstanari, ali ne kod roditelja, 
6. Mlade obitelji gdje su oba člana bračne ili izvanbračne zajednice u radnom odnosu, 

 
 

2. MJERA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH 
OBITELJI 

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

da građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području općine Končanica 
mlada obitelj može ostvariti pomoć pri kupnji na ime subvencije u iznosu 10.000,00 
kuna/1.327,23 EUR (1 EUR = 7,53450 kuna). 
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 na temelju zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s 
članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) 
podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga. 

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

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

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

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

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

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

o bračnoj zajednici – obrazac u prilogu natječaja) 
- izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet 

zahtjeva 
- izjava za suvlasnika (obrazac u prilogu natječaja) 
- dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova 

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

- preslika ovjerenog kupoprodajnog ugovora o kupnji zemljišta odnosno stambenog 
objekta, 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za sve punoljetne članove domaćinstva (preslika 
diplome ili svjedodžbe) 

- izjava da će se prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (u prilogu natječaja) 
- izjava o promjeni prebivališta (u prilogu natječaja) 
- uvjerenje o nekažnjavanju za podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga 

 
 

2.2. Mjera 2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u izgradnju novog 
stambenog objekta ili rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojima se osigurava 
novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor  
 
Izgradnja novog stambenog objekta u smislu ovog Programa podrazumijeva izgradnju 

novog objekta na građevinskom zemljištu gdje nije moguće privođenje stambenoj svrsi 
postojećeg stambenog objekta te je isti namijenjen rušenju. 
 Rekonstrukcija obiteljske kuće ili stana u smislu ovog programa podrazumijeva 
dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja 
zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Programom. 
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 Kao prihvatljiv trošak prema ovoj mjeri 2. je izrada projektne dokumentacije za 
ishođenje građevinske dozvole za izgradnju novog objekta ili za rekonstrukciju postojećeg 
stambenog objekta te nabava materijala i izvođenje radova. 
 Podnositelj prijave obavezno dostavlja troškovnik planiranih odnosno izvedenih 
radova i ugrađenog materijala potpisan i ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva ili 
izvođača radova. 
 Za izgradnju novog, rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju postojećeg stambenog 
objekta primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima 
nužno ishoditi građevnu dozvolu, zahtjevu se prilaže i građevna dozvola. 
 Podnositelj prijave prilaže dokaz o predviđenim troškovima za izradu projektne 
dokumentacije, te kupnju materijala za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i 
nadogradnju stambenog objekta. 
 Prije odobravanja korištenja sredstava u okviru ove mjere Općina zadržava pravo 
provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje 
potpore. 
 Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 10.000,00 kuna/1.327,23 
EUR (1 EUR = 7,53450 kuna). 
 za izradu projektne dokumentacije, kupnju materijala i izvođenje radova. 

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

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

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

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

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

 
Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 
 

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

o bračnoj zajednici – obrazac u prilogu natječaja) 
- izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet 

zahtjeva 
- izjava za suvlasnika (obrazac u prilogu natječaja) 
- dokaz o predviđenim troškovima (preslike troškovnika odnosno ponuda za usluge, 

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

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

drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava u 
prilogu natječaja ili drugi dokument) 
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- idejno rješenje ili skica postojećeg stanja sa vidljivom kvadraturom za novogradnju, 
nadogradnju ili dogradnju (ako ne postoji građevna dozvola), izdano od ovlaštenog 
projektanta ili građevna dozvola, 

- izjava o broju članova domaćinstva ako se radi o povećanju kvadrature stambenog 
prostora 

- uvjerenje o nekažnjavanju za podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga 
- izjava da će se prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (u prilogu natječaja) 
- izjava o promjeni prebivališta (u prilogu natječaja) 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi za sve punoljetne članove domaćinstva (preslika 

diplome ili svjedodžbe) 
 
 
 
 

2.3. Mjera 3. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom stambenog 
prostora (kuće) u vlasništvu općine Končanica po povlaštenim cijenama.  

 
Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji prodajom stambenog prostora (kuće) 
podrazumijeva 

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

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 
 

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

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

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

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

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

  
3. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ugovor o prodaji stambenog objekta po povlaštenoj cijeni radi rješavanja stambenog 
pitanja sklapa Općinski načelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj 
zahtjeva. 
 
BODOVANJE: 
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Kriterij Razrada kriterija Bodovi 
Bračna zajednica Par živi u bračnoj ili izvanbračnoj 

zajednici 
10 

Par je u vezi od 1-3 godine (ne žive 
zajedno) 

5 

Par je u vezi do 1 godine 0 
Mjesto prebivališta Oba partnera imaju prebivalište na 

području Općine Končanica dulje od 10 
godina 

10 

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

5 

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

2 

Niti jedan partner nema prebivalište na 
području Općine Končanica 

0 

Broj djece 
(u obzir se uzimaju samo 
zajednička djeca mlade 

obitelji i djeca iz prijašnjih 
odnosa ako žive s 

podnositeljem prijave) 

Bez djece 0 
1 dijete 5 
Dvoje i više djece 
 

10 

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

5 

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

0 

Zaposlenost Oba partnera su u radnom odnosu 5 
Jedan od partnera je u radnom odnosu 2 
Niti jedan od partnera nije u radnom 
odnosu (oba nezaposlena) 

0 

Obrazovanje Najmanje jedan od partnera ima 
deficitarno zanimanje 

5 

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

2 

Trenutni stambeni status Podstanarstvo kod jednog od roditelja 
člana mlade obitelji 

5 

Podstanarstvo 10 
Društveno – korisne 

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

5 

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

0 

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

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

3.2. Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za 
pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Končanica 
 
Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri 

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

 
4. OSTALE ODREDBE 

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

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

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

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

Konačnu odluku o prodaji stambenog objekta donosi općinski načelnik. Odluka se 
dostavlja svim podnositeljima koji su se natjecali za istu nekretninu. Podnositelj koji je 
nezadovoljan može izvršiti uvid u bodovanje u roku od 8 dana od dana primitka odluke te 
izjaviti prigovor o kojem odlučuje općinski načelnik. 
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Kao prihvatljiv trošak po ovom Programu priznaju se troškovi, uz ostale uvjete 
utvrđene ovim Programom, nastali nakon 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje javni 
poziv. 
 Korisniku sredstava koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, 
neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije. 
Unutar razdoblja od 5 godina od dana realiziranja subvencije, bjanko zadužnica se može 
aktivirati radi povrata subvencioniranih sredstava ukoliko korisnik ne ispuni obveze utvrđene 
ugovorom. 
 

5. POSLJEDICE KOJE ĆE OVAJ PROGRAM PROIZVESTI 

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

6. PRIMJENA 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Končanica“. 

 
 

                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA 
                  OPĆINE KONČANICA 
            Drahoslav Herout 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
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  OPĆINA KONČANICA 
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PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA:  
URBROJ: 2103- 
Končanica,  2023.  
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće dana  2023. godine donosi slijedeću 
 

O  D  L  U  K  U 
o otpisu potraživanja na ime koncesije za obavljanje pogrebnih poslova 

 
I. 
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 Ovom Odlukom otpisuju se potraživanja na ime koncesije za obavljanje pogrebnih 
poslova kako slijedi: 
 

R.b. PRAVNA OSOBA Koncesija Iznos otpisa 
1. Cvjećarnica „Blanka“ koncesije za obavljanje 

pogrebnih poslova od 
15.01.2010. do 14.01.2014. 

            
          115,01      

2. Cvjećarnica „Blanka“ koncesije za obavljanje 
pogrebnih poslova od 

20.10.2005. do 20.10.2007. 

  
26,81 

3.  
Cvjećarnica „Blanka“ 

koncesije za obavljanje 
pogrebnih poslova od 

20.11.2007. do 19.11.2009. 

 
0,16 

 
 

 UKUPNO: 141,98  EURA 

 
 
 

II. 
 Zadužuje se računovodstvo Općine Končanica za provedbu ove Odluke. 
 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

                                                                     PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA          
                                                                                     OPĆINE KONČANICA 
                                                                              Drahoslav Herout 

 
 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

              ŽUPANIJA 
 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA:  
URBROJ: 2103- 
Končanica,  2023.  
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće dana  2023. godine donosi slijedeću 
 

O  D  L  U  K  U 
o otpisu potraživanja na ime  grobne naknade, komunalnih naknada i naknada za 

uređenje voda 
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I. 
 Ovom Odlukom otpisuju se potraživanja na ime grobne naknade, komunalne i 
naknade za uređenje voda, dužnika fizičkih i pravnih osoba, kako slijedi: 
 

R.b. IME I PREZIME Potraživanje Iznos otpisa 
1. Daliborka Kuserbanj-

Dominicale 
 

grobna naknada            92,90 

2. Bukvić Darko 
Bukvić Darko 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

51,18 
32,48 

 
3. Danijel Samardžić 

Danijel Samardžić 
komunalna naknada 

naknada za uređenje voda 
 

20,08 
12,76 

 
4. Jaroslav Šanda 

Jaroslav Šanda 
komunalna naknada 

naknada za uređenje voda 
 

             28,60 
18,16 

5.  Vera Đukić 
 Vera Đukić 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

57,68 
36,64 

6. Stjepan Kucelj 
Stjepan Kucelj 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

55,21 
35,04 

7. Mirko Mijatović 
Mirko Mijatović 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

48,90 
31,08 

8. Dalibor Novosad 
Dalibor Novosad 
 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

26,34 
16,74 

9. Tomislav Krivski 
Tomislav Krivski 
 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

68,24 
43,36 

10. Ivica Vižman 
Ivica Vižman 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

33,42 
23,88 

 
 

11. Magdalena Šalić 
Magdalena Šalić 
 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

30,01 
19,10 

12. Jovo Bojčić 
Jovo Bojčić 
 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

             21,42 
             15,30 

13. Damir Inhof 
Damir Inhof 
 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

           54,88 
           60,09 

14. Cristine Scapin 
Cristine Scapin 

komunalna naknada 
naknada za uređenje voda 

 

            116,00 
             82,88 

 
 

 UKUPNO: 1.132,37  EURA 

 
 
 
 
 
 

II. 
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 Otpisana potraživanja iz točke I. ove Odluke namirit će se iz Proračuna Općine 
Končanica za 2023. godinu u okviru Socijalnog programa. 
 

III. 
 Zadužuje se računovodstvo Općine Končanica za provedbu ove Odluke. 
 

IV. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

                                                                     PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA          
                                                                                     OPĆINE KONČANICA 
                                                                              Drahoslav Herout 

 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

              ŽUPANIJA 
 

  OPĆINA KONČANICA 
    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 
KLASA:  
URBROJ: 2103- 
Končanica,  2023.  
 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/21), Općinsko vijeće dana  2023. godine donosi slijedeću 
 

O  D  L  U  K  U 
o otpisu potraživanja na ime distributivne naknade za vodu  

 
I. 

 Ovom Odlukom otpisuju se potraživanja na ime distributivne naknade za vodu kako 
slijedi: 
 

R.b. Pravna osoba Nakanda Iznos otpisa 
1. Darkom vodoopskrba i 

odvodnja d.o.o.  
distributivna naknade za vodu             

            860,85 
 
 

 UKUPNO: 860,85 eura 

 
 
 

II. 
 Zadužuje se računovodstvo Općine Končanica za provedbu ove Odluke. 
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III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

                                                                     PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA          
                                                                                     OPĆINE KONČANICA 
                                                                              Drahoslav Herout 

 
 
 
 


