REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 2111/02-01-13-3
Končanica, 27. lipanj 2013.
Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik
Općine Končanica“, broj 1/13) i članka 58. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09), sazivam
2. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 04. srpanj (četvrtak) 2013. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom
u 20, sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i
r e d
1. Izvješće i rasprava po poduzetim mjerama za smanjenje šteta od divljači na području
Općine Končanica,
2. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika o radu Općinskog vijeća,
3. Razmatranje te izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
4. Razmatranje te izbor Komisije za financije i proračun,
5. Razmatranje te izbor Komisije za mjesnu samoupravu,
6. Razmatranje te izbor Komisije za odlikovanja i priznanja,
7. Razmatranje te izbor Komisije za predstavke i žalbe,
8. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2012.
godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu,
9. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini,
10. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini,
11. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 2012. godinu,
12. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa udruga u 2012. godini,
13. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa športa u 2012. godini,
14. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa Mjesnih odbora u 2012. g.,
15. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa kulture u 2012. godini,
16. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2012. godinu,
17. Razmatranje te donošenje Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za
Općinu Končanica,
18. Razmatranje te imenovanje Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine
Končanica,
19. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2012.g.
20. Razmatranje oko imenovanja članova Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića
Končanica,
21. Razmatranje oko odluka o korištenju službenih automobila i mobitela,
- Aktualni sat
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Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 2., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19. i 21.dnevnog reda, dok će se ostale točke usmeno pojasniti na samoj sjednici.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine
Končanica.
Molimo da se sjednici obvezno odazovete u točno zakazano vrijeme a svoju spriječenost
molimo javiti na tel. 325-021.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
Viktor Horina, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2111/02-01-13-2
Končanica, 13. lipanj 2013.
Z A P I S N I K
sa 1. (konstituirajuće) sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 13.
lipnja 2013. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati.
Nazočni novoizabrani vijećnici: Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Bogumil, Herout
Mladen, Horina Viktor, Kek Davor, Koči Jaroslav, Matošević Ivo, Mihajlović Nenad, Putak Dalibor i Ulovec
Marija.
Odsutnih vijećnika nije bilo.
Sjednici su nazočni: Simo Kurušić – ispred Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
i ujedno sazivača, Zlatko Bakunić – novoizabrani načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout –
novoizabrani zamjenik načelnika, Zdenko Popovački – novoizabrani zamjenik načelnika iz reda pripadnika
hrvatskog naroda, Marija Kubišta – vijećnica koja je svoj mandat stavila u mirovanje, Rada Božić –
predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Končanica, novinari Radio Daruvara i NIU „Jednota“
iz Daruvara.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Prije samog početka sjednice intonirana je himna Republike Hrvatske.
Sazivač ove sjednice, ispred Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji a po ovlasti
Središnjeg državnog ureda za upravu, gosp. Simo Kurušić otvorio je ovu 1. (konstituirajuću) sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica u VI sazivu, pozdravio sve novoizabrane vijećnike, dužnosnike i ostale
uzvanike te prije samog prijedloga dnevnog reda pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast svim
palim braniteljima. Nakon toga upitao je stručnu službu Općine koliko je nazočno novoizabranih vijećnika
ovoj konstituirajućoj sjednici. Oto Janda je kazao kako je od izabranih 12 vijećnika nazočno njih 12, čime je
predsjedavajući konstatirao da se mogu donositi pravovaljane odluke. Nakon toga predložio je slijedeći
d n e v n i
22.
23.
24.
25.

r e d

Utvrđivanje kvoruma
Izbor Mandatnog povjerenstva,
Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
Utvrđivanje članova općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
Svečana prisega članova općinskog vijeća,
Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća.

Ovakav dnevni red predsjedavajući je dao na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen.
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1. Izbor Mandatnog povjerenstva
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjedavajući. Kazao je kako Mandatno povjerenstvo ima
predsjednika i 2 člana te zamolio za prijedlog. Imenuje se na prijedlog 1/3 vijećnika. Zamolio je za prijedlog.
Ispred koalicije SDP, HSU, HNS, HSLAS ing. Viktor Horina predložio je u Mandatnu komisiju
Ulovec Mariju za predsjednicu, Koči Jaroslava i Kek Davora za članove.
Ispred koalicije HDZ Ivo Matošević u Mandatnu komisiju predložio je Herout Bogumila za
predsjednika, Putak Dalibora i Mihajlović Nenada za članove.
Kako po ovoj točki više nije bilo prijedloga, predsjedavajući je prijedlog koalicije SDP-HSUHNS-HSLS dao na glasovanje i on je sa 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ usvojen, te se da drugi
prijedlog nije niti glasovalo, te je donesena slijedeća
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Izvješće Mandatnog povjerenstva nazočnim vijećnicima pročitala je njegova predsjednica Marija
Ulovec.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.), Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Končanica objavilo je dana 20. svibnja 2013. godine rezultate a 23. svibnja
konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, održanih 19. svibnja 2013.
godine.
Na području Općine Končanica ukupno je upisano 2.046 birača, od čega je glasovanju pristupilo
956 birača, odnosno 46,73%. Od 955 glasačkih listića važećim glasačkim listićima utvrđeno je 921 ili
96,44%, dok je nevažećih listića bilo 34 ili 3,56%.
Na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Končanica sudjelovalo je 9 stranaka sa 5 lista te
tri nezavisne liste, od čega 1 stranka sa listom te 2 nezavisne liste nisu prešli izborni prag i ne participiraju u
predstavničkom tijelu.
Pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj glasova:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, nositelj liste Zlatko Bakunić, dobila je ukupno 316
glasova ili 34,31%,
2. Koalicijska lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatske
narodne stranke-liberalni demokrati i Hrvatske socijalno-liberalne stranke – SDP-HSU-HNSHSLS, nositelj liste Viktor Horina, ing, dobila je ukupno 289 glasova ili 31,38%,
3. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Mladen Herout, dobila je ukupno 83 glasa ili
9,01%,
4. Koalicijska lista Nezavisni seljaci Hrvatske i Stranka penzionera – NSH-SP, nositelj liste
Jaroslav Koči, dobila je 74 glasa ili 8,03%,
5. Hrvatska seljačka stranka – HSS, nositelj liste Bogumil Herout, dobila je ukupno 71 glas ili
7,71%,
6. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Jaroslav Bago, dobila je 39 glasova ili 4,23%,
7. Hrvatska stranka prava – HSP, nositelj liste Zdravko Vanjek, dobila je ukupno 29 glasova ili
3,15%, i
8. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Zdravko Rad, dobila je 20 glasova ili 2,17%.
Na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, kandidacijske liste koje sudjeluju u
diobi mjesta u Općinskom vijeću su;
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, nositelj liste Zlatko Bakunić,
2. Koalicijska lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske stranke umirovljenika,
Hrvatske narodne stranke-liberalni demokrati i Hrvatske socijalno-liberalne stranke –
SDP-HSU-HNS-HSLS, nositelj liste Viktor Horina, ing.,
3. Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Mladen Herout,
4. Koalicijska lista Nezavisni seljaci Hrvatske i Stranka penzionera – NSH-SP, nositelj liste
Jaroslav Koči,
5. Hrvatska seljačka stranka – HSS, nositelj liste Bogumil Herout.
Na temelju članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona o lokalnim izborima, utvrđuje se da su pojedine
kandidacijske liste dobile slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću;
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ dobila je 4 mjesta, te su s liste izabrani:
1. Zlatko Bakunić
2. Drahoslav Herout
3. Franjo Berečki
4. Ivo Matošević
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati – HNS
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Hrvatska socijalno-liberalna stranka – HSLS dobili su 4 mjesta te su s liste izabrani:
1. Viktor Horina, ing.
2. Marija Ulovec, upr.iur.
3. Davor Kek
4. Marija Kubišta
3. Kandidacijska lista grupe birača dobila je 1 mjesto te je s liste izabran:
1. Mladen Herout
4. Nezavisni seljaci Hrvatske – NSH
Stranka penzionera – SP dobili su 1 mjesto te je s liste izabran:
1. Jaroslav Koči
5. Hrvatska seljačka stranka – HSS dobila je 1 mjesto te je s liste izabran:
1. Bogumil Herout
Na temelju članka 107. stavka 1. a u svezi članka103. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima i
članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 i 80/10),
utvrđuje se da na provedenim izborima u Općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost
pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova Općinskog vijeća povećava za 1 mjesto.
Na temelju članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatne članove u
Općinskom vijeću ostvaruju:
1.
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ, nositelj liste Zlatko Bakunić, ostvarila je pravo
na 1 mjesto te je s liste izabran:
1. Nenad Mihajlović
Na temelju članka 117. Zakona, utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću
osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika hrvatskog naroda.
Shodno članku 89. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima, a sukladno izjavama Zlatka Bakunić i
Drahoslava Herout, izabranih s liste Hrvatske demokratske zajednice, isti su izabrani u drugom krugu
lokalnih izbora, održanih 02. lipnja 2013. godine, na dužnost načelnika i zamjenika načelnika Općine
Končanica, kojima su prihvatili obnašanje tih dužnosti, zatražili su primjenu članka 90. stavka 4. te im se
mandat u predstavničkom tijelu stavlja u mirovanje po sili zakona.
Umjesto njih, Hrvatska demokratska zajednica predložila je njihove zamjenike, neizabrane
kandidate s liste Hrvatske demokratske zajednice i to:
1. Ivana Čović umjesto Zlatka Bakunić
2. Dalibor Putak umjesto Drahoslava Herout
Izabrana vijećnica Marija Kubišta s koalicijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske
stranke umirovljenika, Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati i Hrvatske socijalno-liberalne stranke,
uputila je u skladu sa člankom 79. Zakona o lokalnim izborima, zahtjev za mirovanjem mandata.
U skladu sa člankom 81. Zakona o lokalnim izborima, koalicijska lista Socijaldemokratske partije
Hrvatske, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati i Hrvatske
socijalno-liberalne stranke dostavila je prijedlog i njezin zamjenik je
Želimir Bušić
Na ovaj način verificiraju se mandati slijedećim vijećnicima: Franjo Berečki, Ivo Matošević, Viktor
Horina, Marija Ulovec, Davor Kek, Želimir Bušić, Mladen Herout, Jaroslav Koči, Bogumil Herout, Nenad
Mihajlović, Ivana Čović i Dalibor Putak.
Mandatno povjerenstvo utvrđuje da je od izabranih 12 vijećnika, konstituirajućoj sjednici nazočno
njih 12, odsutno 0, opravdano 0, neopravdano 0.
Sastavni dio ovog izvješća su i zapisnici o radu biračkih odbora, zapisnik o radu Općinskog
izbornog povjerenstva, rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Končanica te ostali
rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica.
U skladu sa člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom do
izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U ovom
slučaju sjednicom predsjeda Franjo Berečki, s obzirom da su prvi i drugi član prihvatili nespojive dužnosti i
njih su zamijenili zamjenici.
Kako primjedbi na izvješće nije bilo, predsjedavajući je izvješće Mandatne komisije o
provedbi izbora za članove Općinskog vijeća Općine Končanica, čime su verificirani mandati
izabranih 12 vijećnika, dao na glasovanje i ono je jednoglasno usvojeno te je donesen slijedeći
Z AK L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije
U skladu sa člankom 87. stavkom 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućom sjednicom
do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. U
ovom slučaju sjednicom predsjeda Franjo Berečki, s obzirom da su prvi i drugi član prihvatili nespojive
dužnosti i njih su zamijenili zamjenici.
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Predsjedavajući je pozvao izabranog vijećnika Franju Berečki da zauzme mjesto
predsjedavajućeg ovom sjednicom do izbora predsjednika.
Vijećnik Franjo Berečki zahvalio se, te prešao na novu podtočku ove točke a to je davanje
svečane prisege novoizabranih članova Općinskog vijeća Općine Končanica. Pozvao je sve nazočne
vijećnike da ustanu te im pročitao tekst svečane prisege i zatim svakog ponaosob prozvao da da prisegu i
potpiše tekst svečane prisege.
Kada je navedeno učinjeno, prešlo se na slijedeću točku dnevnog reda.
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja
Predsjedavajući vijećnik Franjo Berečki je kazao kako se Komisija za izbor i imenovanja
sastoji od predsjednika i 2 člana. Predsjednik i članovi biraju se na prijedlog 1/3 vijećnika te pozvao
nazočne da daju prijedlog.
Ispred koalicije HDZ Ivo Matošević za izbor Povjerenstva predložio je Bušić Želimira za
predsjednika, Čović Ivanu i Matošević Ivu za članove.
Ispred koalicije SDP, HSU, HNS, HSLAS ing. Viktor Horina predložio je Kek Davora za
predsjednika, Ulovec Mariju i Herout Mladena za članove.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući vijećnik Franjo Berečki je prijedlog HDZa za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanja dao na glasovanje i on sa 5
glasova za i 7 glasova protiv nije usvojen te je dan na glasovanje drugi prijedlog koalicije SDP-HSUHNS-HSLS i on je sa 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ usvojen te je donesena slijedeća
O D L U K A
o izboru predsjednika i članova komisije za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjedavajući vijećnik Franjo Berečki kazao je kako prema sadašnjem Statutu Općine
Končanica, predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju na prijedlog Komisije
za izbor i imenovanja ili na prijedlog 1/3 vijećnika.
Vijećnik Ivo Matošević ispred vijećnika HDZ-a je predložio da se za predsjednika Općinskog
vijeća Općine Končanica izabere Franjo Berečki a za potpredsjednike Mladen Herout i Ivo Matošević.
Vijećnik Viktor Horina ing. za izbor predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća ispred
koalicije SDP-HSU-HNS-HSLS predložio je Viktora Horinu za predsjednika, Bogumila Herouta i Mariju
Ulovec za potpredsjednike.
Predlaže da se za navedene glasuje u paketu.
Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjedavajući vijećnik Franjo Berečki je prijedlog Ive
Matoševića ispred vijećnika HDZ-a za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća
dao na glasovanje i on sa 5 glasova za i 7 glasova protiv nije usvojen te je dan na glasovanje drugi
prijedlog ing. Viktora Horine, ispred koalicije SDP-HSU-HNS-HSLS, i on je sa 7 glasova „ZA“ i 5
glasova „PROTIV“ usvojen te su donesene slijedeće
O D L U K A
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica, i
O D L U K A
o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Končanica
Predsjedavajući konstatira da je izabran predsjednik i dva potpredsjednika čime je konstituirano
ovo predstavničko tijelo te je čestitao novoizabranom predsjedniku i pozvao ga da nastavi sa vođenjem
sjednice.
Novoizabrani predsjednik zahvalio se svima i onima koji su mu ukazali povjerenje i onima koji
nisu. Kazao je kako je ova Općina jedna od manjih i siromašnijih općina i ne budemo li surađivali svi
skupa velikih rezultata neće biti. Iza nas je izborni period te treba otvoriti novu stranicu gdje ćemo se
prisjetiti i riječi prisege te zajedničkim radom doprinijeti sredini u kojoj živimo. Činjenica da iz Općine
odlaze mladi ljudi, želja je da se tome stane na kraj. Kako bi se to zaustavilo, potrebno je mladima
osigurati egzistenciju. Do sada nismo imali riješenu komunalnu infrastrukturu. Sada se i to privodi kraju
te se ostvaruju preduvjeti za ostanak na ovom prostoru. Općina je zadužena, čeka se završni račun za
2012. godinu. Jedan od izbornih zadataka je napraviti Općinsku upravu racionalniju da više sredstava
ostane za druge potrebe. Nada se da će u tome, zajedno sa oporbom, uspjeti.
Predsjednik je predložio da se dnevni red dopuni sa točkama izbora ostalih komisija.
Vijećnik Franjo Berečki kazao je kako se vijećnici iz oporbe nisu pripremali za ove dodatne točke te
predlaže da se isto ostavi za slijedeću sjednicu.
Sa ovakovim prijedlogom složili su se i drugi vijećnici te je predsjednik svoj prijedlog povukao i na idućoj
sjednici izabrat će ostale komisije.
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Novoizabrani Općinski načelnik sve je pozdravio i čestitao vijećnicama i vijećnicima te novoizabranom
predsjedniku i njegovim potpredsjednicima na izboru. Složio se sa izlaganjem predsjednika kako treba
zajedno sjesti i za dobrobit općine nastaviti suradnju i rad. Imao je i primjedbu a vezano uz predlaganje
odbora odnosno komisija. Barem jedno mjesto u svim komisijama treba dati i oporbi. U nekim budućim
odborima treba dati mogućnost i drugoj strani da sudjeluje u njemu. Slogom možemo nastaviti daljnji rad
ove lokalne samouprave a neslogom samo zakočiti njen rad. Nakon toga osobno je čestitao predsjedniku
i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Končanica.
Predsjednik je kazao kako niti oni nisu dobili barem mjesto zamjenika načelnika, kako je ovo
demokracija.
Marija Kubišta, vijećnica koja je svoj mandat stavila u mirovanje, kazala je kako bi bilo pošteno da i
oporba dobije jedno mjesto u komisijama. Osvrnula se na prethodni mandat, gdje je bila oporbena
vijećnica i bila je u raznim odborima odnosno komisijama. Bila je u odboru za financije i proračun i uvijek
je nazočila navedenoj komisiji koja je razmatrala financijske dokumente prije zasjedanja predstavničkog
tijela.
Vijećnik Franjo Berečki kazao je kako su načelnik i zamjenici birani neposredno od birača, a ova tijela
biraju vijećnici i to nije pravilna usporedba.
Kako više nije bilo rasprave, sa ovime se novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica
zahvalio gosp. Simi Kurušić ispred Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, sazivaču ove
sjednice, novoizabranim vijećnicima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove
1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 18,45 sati.
Zapisničar:

SUPREDSJEDATELJI:
Ispred Ureda državne uprave u

________________

Bjelovarsko-bilogorskoj županij:

/Oto Janda/

__________________________
/Simo Kurušić, dipl.iur./
Novoizabrani predsjednik
Općinskog vijeća Općine Končanica:
__________________________
/Viktor Horina, ing./

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-04/13-01/__
URBROJ: 2111/02-01-13-1
Končanica, ______________
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i
144/12) i članka 31. stavka 1. alineje 2. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine
Končanica“, broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici, održanoj
_____________ godine, donosi

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONČANICA
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I.

OPĆE ODREDBE

II.

KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 1.
Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Končanica (u daljnjem tekstu: Poslovnik)
utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Končanica (u daljnjem
tekstu: Vijeće) i to; način konstituiranja Vijeća, prava, obveze i odgovornosti vijećnika, prava i
dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupka
donošenja akata u Vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja te druga
pitanja od značaja za rad Vijeća.
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj
sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora
predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten
je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika.
Na samom početku konstitiurajuće sjednice izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa
naša domovino”.
Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Končanica obavljati
savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Končanica, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine
Končanica.“.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što
je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad
počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran,
a kojeg odredi politička stranka.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat
kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan odredbama
zakona i Statuta Općine Končanica.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora članova Mandatne komisije, Komisije za izbor i
imenovanja, izbora predsjednika Vijeća i njegovih zamjenika, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3
vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.
PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Končanica.
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Članak 7.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odnosno tajnik dužan je vijećniku pružiti obavijesti
i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Vijeća ili se pripremaju za
sjednice Vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju
za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Vijeća ili radnih tijela, a može
tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje
nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i
Klub nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Predsjednik Vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti
za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).
IZBOR, PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA VIJEĆA
Članak 10.
Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Vijeće iz redova vijećnika, javnim
glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Vijeća, većinom glasova svih vijećnika.
Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.
Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.
IV.

Članak 11.
Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog
kandidata, ukoliko Vijeće ne odredi drugačije.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u
ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja
se izborni postupak u cijelosti.
Između izabranih potpredsjednika Vijeća, predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika,
koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Vijeća propisana su Statutom Općine Končanica i ovim
Poslovnikom.
Članak 13.
Predsjednik Vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od
predsjednika klubova vijećnika.
Članak 14.
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Predsjedniku Vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Vijeća pomaže pročelnik
upravnog tijela i tajnik, koji obavljaju stručne poslove za Vijeće.
RADNA TIJELA

Članak 15.
Radna tijela Vijeća osnovana Statutom Općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
4. Komisija za financije i proračun,
5. Komisija za mjesnu samoupravu,
6. Komisija za dodjelu odlikovanja i priznanja,
7. Komisija za predstavke i žalbe.

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Vijeće posebnom odlukom osniva i
druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Vijeća.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih,
stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, uz prethodni poziv
političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.
O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Vijeća iz redova vijećnika.
Mandatna komisija:
- podnosi izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća,
- podnosi Vijeću izvješće o prestanku i mirovanju mandata vijećnika kada se
ispune zakonski uvjeti,
- podnosi izvješće Vijeću o ispunjenju zakonskih uvjeta za početak vijećničkog
mandata zamjenika vijećnika,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana.
Komisija za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Vijeća u pravilu iz redova vijećnika.
Komisija za izbor i imenovanja:
- predlaže Vijeću izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
načelnika, te članove radnih tijela Vijeća,
- podnosi prijedloge za imenovanje i razrješenje predstavnika Vijeća u tijela i
institucije određene zakonom i drugim aktima, koje imenuje odnosno bira
Vijeće,
- predlaže mjerila za utvrđivanje primanja i naknadu troškova članova radnih
tijela Vijeća i predstavnika Vijeća imenovanih sukladno zakonu ili drugim
propisom, obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom.
Članak 18.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a članovi iz redova vijećnika te iz reda
znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- prati i razmatra provedbu Statuta,
- raspravlja načelna pitanja u svezi usaglašavanja odluka Vijeća i drugih akata
sa odredbama Statuta,
- predlaže prethodno mišljenje Vijeću u postupku donošenja i promjene Statuta,
- rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Vijeća,
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-

predlaže donošenje i promjene Poslovnika Vijeća,
prati provedbu Poslovnika,
obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom.

Članak 19.
Komisiju za financije i proračun, čine predsjednik i dva člana.
Komisija za financije i proračun bira se na sjednici Vijeća u pravilu iz redova vijećnika.
Komisija za financije i proračun raspravlja i predlaže mišljenje Vijeću o pitanjima iz
djelokruga Vijeća, a odnose se na:
donošenje Proračuna,
zaduženja Općine,
financiranje javnih potreba,
financiranje mjesne samouprave,
godišnja, polugodišnja i ostala financijska izvješća,
financijsko poslovanje tvrtki i ustanova u vlasništvu Općine,
ostala pitanja iz djelokruga financija.
Članak 20.
Komisiju za mjesnu samoupravu čine predsjednik i dva člana.
Komisija za mjesnu samoupravu bira se na sjednici Vijeća u pravilu iz redova vijećnika.
Komisija za mjesnu samoupravu predlaže mišljenje i daje prijedloge za uvrštavanje u
dnevni red sjednice Vijeća pitanja koja su u djelokrugu Vijeća, a odnose se na:
osnivanje mjesnih odbora,
preustrojavanje osnovanih mjesnih odbora,
godišnje planove rada mjesnih odbora,
financijsko poslovanje mjesnih odbora,
provođenje izbora za mjesnu samoupravu,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.
Članak 21.
Komisiju za dodjelu odlikovanja i priznanja čine predsjednik i dva člana.
Komisija za izbor i imenovanja bira se na sjednici Vijeća u pravilu iz redova vijećnika.
Komisija za dodjelu odlikovanja i priznanja predlaže Vijeću:
osobe za dodjelu javnih priznanja Općine Končanica,
uvjete za dodjelu i postupnost njihove dodjele i
druge poslove utvrđene Poslovnikom.
Članak 22.
Komisiju za predstavke i žalbe čine predsjednik i dva člana.
Komisija za predstavke i žalbe bira se na sjednici Vijeća u pravilu iz redova vijećnika.
Komisija za predstavke i žalbe razmatra predstavke i žalbe građana i predlaže rješenja po
zakonskim propisima.
Članak 23.
Način rada radnih tijela Vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela.
O sazivanju sjednica radnih tijela Vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se pozivom i putem oglasne ploče Općine i objavom na web stranici Općine
Končanica.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Vijeće, a odnosi se na djelokrug rada
radnog tijela.
Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog
načelnika i Vijeće.
ODNOS VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 24.
10

Općinski načelnik obvezno prisustvuje sjednicama Vijeća. U slučaju spriječenosti temeljem
ovlasti zamjenjuje ga zamjenik, kojeg on odredi.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom
prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Vijeća.
Članak 25.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća, sudjeluje u njihovom radu,
iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava
Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Vijeće ili radno tijelo može, smatra li da
je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.
Članak 26.
O sazvanim sjednicama predsjednik Vijeća i predsjednici radnih tijela Vijeća izvješćuju
Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 27.
Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine
Končanica.
AKTI VIJEĆA

Članak 28.
Odluke i druge opće akte (u daljnjem tekstu: akti) koje Vijeće donosi na temelju prava i
ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.
Članak 29.
Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke
odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća.
Izvornici akata Vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.
Članak 30.
Statut, odluke i drugi opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje
bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u Službenom glasniku Općine Končanica i na službenim web
stranicama Općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine Jedinstveni upravni odjel.
Članak 31.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski
načelnik, radna tijela Vijeća, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, osim ako je zakonom
propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.
Članak 32.
Ako predsjednik Vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat
će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne
budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i
nije upućen Vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Vijeću, može
se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Vijeće ne odluči drukčije.
Članak 33.
Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.
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Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem,
tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se
podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno
usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi
na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.
Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi
svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i
primjedbama.
Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista
prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.
Članak 34.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto
područje, predsjednik Vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan
prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
Članak 35.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a
za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.
Vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja
od propisanog stavkom 1. ovog članka.
Članak 36.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku
amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi
samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik Vijeća ga prije odlučivanja
dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i Općinskom načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 28. ovog
Poslovnika.
Članak 37.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i
kada nije predlagatelj.
Članak 38.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog
prijedloga akta, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo
dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi
ako to zatraži Općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj.
Članak 39.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on
predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
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Članak 40.
Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i
o njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijelo Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i s njima se suglasio
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta.
Članak 41.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s
kojim se nije suglasio Općinski načelnik, se glasuje odvojeno.
Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o
kojem se odlučuje.
Članak 42.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje
se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o
ostalim amandmanima.
Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
VIII.

DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU
Članak 43.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito
opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju
štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u
članku 32. ovog Poslovnika.
Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako
prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Vijeća
najkasnije dan prije održavanja sjednice Vijeća.
Predsjednik Vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku
vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.
Članak 44.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja
i odlučuje o aktu.
Članak 45.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do
zaključenja rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog
Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.
DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE
Članak 46.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik na način i u rokovima
propisanim zakonom.
IX.

Članak 47.
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Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih
vijećnika.
VIJEĆNIČKA PITANJA (AKTUALNI SAT)
Članak 48.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku, zamjeniku/cima
Općinskog načelnika, pročelniku upravnog tijela i tajniku u svezi poslova iz njihovog djelokruga
rada.
Pitanja se postavljaju na kraju sjednice Vijeća, kada su iscrpljene sve točke dnevnog reda,
usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome
ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja
može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time
da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju
se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati
najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani
odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Općinski načelnik, zamjenik/ci Općinskog načelnika odnosno pročelnik i tajnik, dostavljaju
pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Vijeća. Predsjednik Vijeća upućuje pisani
odgovor svim vijećnicima.
X.

Članak 49.
Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, zamjeniku/cima odnosno pročelniku
i tajniku, kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na
prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.
Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika,
predsjednik Vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća
neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 50.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski
načelnik, zamjenik/ci Općinskog načelnika odnosno pročelnik ili tajnik mogu predložiti da se
odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj
sjednici radnog tijela u čijem djelokrugu rada je to pitanje.
Članak 51.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i
postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije
minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Vijeća obavijestio Vijeće o
pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti
dopunsko pitanje.
PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 52.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine
Končanica.
XI.

Članak 53.
Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.
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Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu
donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno
postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 54.
Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana od dana
primitka.
Članak 55.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 56.
Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o
pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se
od Općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Vijeća.
Članak 57.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog
povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje
izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana
od dana kada je Vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od
Općinskog načelnika.
XII.

RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice
Članak 58.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje
jedne trećine vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka
zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno Općinskog
načelnika.
Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od vijećnika.
Članak 59.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na
drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se
vijećnicima 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se
može skratiti.
Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Vijeća može
se održavati i putem video veze ako za to postoje tehnički uvjeti.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u
kraćem roku odlučuje predsjednik Vijeća.
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Materijali za sjednicu Vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku,
zamjeniku/cima Općinskog načelnika, pročelniku, tajniku, vijećima nacionalnih manjina i
predstavnicima nacionalnih manjina i sredstvima javnog priopćavanja.
2. Dnevni red
Članak 60.
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Vijeća, uvrštava u prijedlog dnevnog reda
sjednice.
Članak 61.
Dnevni red sjednice Vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se
predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po
predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog
obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se
pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se
odlučuje o hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika,
predsjednik Vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Članak 62.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu
utvrđenog dnevnog reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog
prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka
skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
Članak 63.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije
uvršten u dnevni red Vijeća na način propisan člankom 32. ovog Poslovnika prije proteka roka od
3 mjeseca od dana odlučivanja Vijeća o dnevnom redu.
3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 64.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
ovlašteni potpredsjednik.
Članak 65.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Vijeća.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
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Članak 66.
Predsjednik Vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda,
predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika
odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se
odlučuje na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio
povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor
ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno
objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 67.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom
redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje
predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa
osobe koje sudjeluju u radu Vijeća, predsjednik Vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena
izrečena, predsjednik Vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
Članak 68.
Na sjednici Vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 65.
i 66. ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute,
neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice
Članak 69.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća utvrđuje
nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Vijeća o tome obavještava predsjednika Vijeća ili
pročelnika odnosno tajnika, koji obavljaju stručne poslove za Vijeće.
Ako predsjednik Vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema
nazočnosti većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 70.
Za donošenje akata na sjednici Vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u
slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 71.
Vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Vijeća nazočna većina
vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi slijedeće akte:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
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proračun,
godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i
njegovog/vih zamjenika,
odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga
utvrđenih statutom Općine Končanica.
6. Glasovanje
Članak 72.

Glasovanje na sjednici je javno.
Vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv»
prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za
njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Vijeća može
odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih
poslova za potrebe Vijeća.
Članak 73.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća nalaže brojanje i
ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 74.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje,
oblika i ovjereni su pečatom Vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se
na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 72. ovog Poslovnika. Predsjednik Vijeća
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 75.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.
Članak 76.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 77.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački
listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik
glasovao, kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.
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Članak 78.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u prisutnosti službenika i vijećnika koji su
mu pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
XIII.

IZBORI I IMENOVANJA

Članak 79.
Predsjednika i potpredsjednike Vijeća bira i razrješava Vijeće na način i u postupku
propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.
Članak 80.
Potpredsjednici Vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća, te obavljaju poslove iz
njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik Vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik kojeg on
ovlasti, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik
Vijeća.
Dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 81.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti
postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje
prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu
najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Vijeća koja se mora
održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Vijeća.
Članak 82.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu dati ostavku.
Ostavka mora biti u pisanom obliku.
Predsjednik i potpredsjednici mogu povući ostavku na dužnosti u roku od 5 dana od dana
zaprimanja ostavke u pismohrani Općine.
Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika Vijeća.
Članak 83.
Ako Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednici Vijeća imaju sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Vijeće je dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja predsjednika
izabrati novog predsjednika.
XIV.

ZAPISNICI

Članak 84.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o
sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
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Članak 85.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti
primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se
primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva upravno tijelo Općine.
Članak 86.
Sjednice Vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno tijelo
Općine.
Upravno tijelo Općine je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski
snimak sjednice.
XV.

JAVNOST RADA

Članak 87.

Sjednice Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća, ali ne
smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Vijeća.
Članak 88.
O radu Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče
i objavom na web stranicama Općine Končanica.
Članak 89.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima
klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Članak 90.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu
odlučuje predsjednik Vijeća.
Radi izvješćivanja vijećnika i javnosti o svom radu Vijeće objavljuje svoje akte u
službenom glasilu pod nazivom “Službeni glasnik Općine Končanica”.
XVI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 91.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Končanica“.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/09).
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 551-01/2011-01/02
URBROJ: 2111/02-01-2013-3
Končanica, _______ 2013.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01 i 103/03) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj
1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __.
sjednici, održanoj _______ 2013. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Odluke o financiranju Socijalnog programa iz
Proračuna Općine Končanica za 2012. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje financiranja Socijalnog programa iz Proračuna Općine
Končanica za 2012. godinu, kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NAZIV
Tekuće pomoći građanima za ogrijev
Tekuće donacije inv. i hendikep. Osobama
Oprema za novorođenčad
Sufinanciranje prijevoza
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
Tekuće donacije nac. zajed. i manjinama
Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću
Ostale tekuće donacije
Tekuće donacije osnovnom obrazovanju
Tekuće donacije Crvenom križu GD Daruvar
Tekuće donacije Udruzi invalida Daruvar
Tekuće donacije Udruzi hrvatskih vojnih inva.
Tekuće donacije Društvu multiple skleroze
Subvencija Udruzi umirovljenika Općine
Subvencija troškova stanovanja (kuće i stan)
Tek.donacije – Socijalna skrb (ostalo)
UKUPNO:

Konto
37212
37213
37217
372211
38112
38113
38116
381180
38118
381198
381199
3811910
3811911
3811912
381197

Plan za 2012.
g. u kn
28.500,00
2.000,00
5.000,00
8.500,00
5.000,00
5.000,00
260.000,00
5.00,00
15.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
15.000,00
10.310,40
5.000,00
374.810,40

Izvršeno u
2012. godini
30.400,00
0,00
500,00
4.526,30
450,00
5.000,00
282.937,50
1.025,00
6.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.310,40
6.400,00
355.549,20

Razlika
Plan-izvršeno
-1.900,00
2.000,00
4.500,00
3.973,70
4.550,00
0,00
-22.937,50
3.975,00
9.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
10.000,00
0,00
-1.400,00
19.261,20

II.
Ova Odluka o izvršenju Odluke o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine
Končanica za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica“.
PREDSJEDNIIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/2011-01/09
URBROJ: 2111/02-01-12-2
Končanica, ________2013.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i
članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po
prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici,
održanoj _________ 2013. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2012. godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2012.
godini («Službeni glasnik Općine Končanica», broj 5/11), članak 2. se mijenja i ovaj glasi:
Članak 2.
Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća:
R.b
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

NAZIV PROGRAMA

Plan za
2011. g.

Izvršenje
za 2011.

Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno
Održavanje vanjske rasvjete – paušalno
Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 50 m3 u
dužini od 2.000 metara (uključen i dovoz)
Održavanje ceste Končanica - Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika
0,60 25 m3 u dužini od 1.500 metara (uključen i dovoz)
Održavanje ceste D. Brest. - Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 25
m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz)
Održavanje poljskih puteva
- poljski put u Šupljoj Lipi-CiganBreg-nasipavanje puta tucanikom 0,60
10 m3 u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz)
- poljski put u Končanici (Švapski) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 30
m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz)
- poljski put u Končanici (Karnikov sokak) – nasipavanje puta tucanikom
0,60 10 m3 u dužini 1.500 m (uključen i dovoz)
- poljski put u Brestovcu (Grabovac) – nasipavanje puta tucanikom 0,60
20 m3 u dužini od 2.500 m (uključen i dovoz)
- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta
tucanikom 0,60 40 m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz)
- poljski put u Imsovcu (ražljev) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 10
m3 u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz)
- popravak propusta u Končanici (put kod plinske stanice)- obnova cijevi
4 komx80 i izrada betonskih glava
- popravak propusta u Končanici (Vinogradi) – obnova cijevi 6 komx40 i
izrada betonskih glava
- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 36hx250 kn

65.000,00
11.911,52
2.656,25

62.408,80
9.036,52
2.656,25

Razlika
planizvršenje
-2.591,20
-2.875,00
0,00

1.250,00

1.250,00

0,00

11.718,75

11.718,75

0,00

1.172,44

3.321,90

+2.149,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 30 sati na razgrtanju (rad
strojem 250,00 kn/h) i sipina 10 m3 i dovoz na lokacije
Održavanje groblja – gorivo i potrošni materijal paušalno

1.172,44

3.321,90

+2.149,46

0,00
9.989,46

0,00

0,00

9.989,46

0,00

10.689,55

689,55

-10.000,00
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114.387,97

UKUPNO:

101.071,23

-13.316,74

Članak 3.
Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi:
R.br
.
1.
2.
3.
4.
5.

IZVOR
Zakup poljoprivrednog zemljišta
Doprinos za vodu
Komunalna naknada
Doprinos za šume - Hrvatske šume
Doprinos za šume - fizičke osobe
UKUPNO:

Konto
64222
65221
6532
65241
652410

Iznos u kn
56.038,75
2.003,67
0,00
56.345,55
0,00
114.387,97

Izvršenje za
2011. godinu
48.722,01
2.003,67
0,00
50.345,55
0,00
101.071,23

Razlika
Plan-izvršenje
-7.316,74
0,00
0,00
-6.000,00
0,00
-13.316,74

Članak 4.
Ova Odluka o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2012. godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 612-01/2011-01/02
URBROJ: 2111/02-01-12-3
Končanica, ______ 2013.
Na temelju članka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”,
broj 47/90 i 27/93) i članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”,
broj 1/13), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __.
sjednici, održanoj ________ 2013. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju izvršenja Programa
javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2012. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica
za 2012. godinu, kako slijedi:
R. br.

NAZIV

1.
2.
3.

HKUD Pougarje Daruvarski Brestovac
Tekuće donacije Češka beseda Končanica
Tekuće donacije Češka beseda Dar.
Brestovac
Zajednica Mađara
Tek.donacije Likovna kolonija Daruvar

4.
5.

UKUPNO:

Konto
381140
381141
381142
3811420
381143

Plan za 2012.g.
16.829,78
11.483,00
7.014,00

Izvršenje za
2012. g.
17.149,78
11.483,00
7.014,00

Razlika planizvršenje
+320,00
0,00
0,00

500,00

500,00

0,00
-500,00

500,00
36.326,78

0,00
36.146,78

-180,00

II.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za
2012. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/2011-01/05
URBROJ: 2111/02-01-12-3
Končanica, _______ 2013.
Na temelju članka 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 88/01 i 11/02) i članka
31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici, održanoj
_____2013. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2012. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba udruga s područja Općine
Končanica za 2012. godinu, kako slijedi:
R.br
1.
2.
3.
4.
5.

NAZIV

Konto

Tekuće donacije Radio Daruvar
Tekuće donacije udruženjima građana
Tekuće donacije VZO Končanica
Tekuće donacije Vijećima nac. manjina
općine
Tekuće donacije TV – NeT
UKUPNO:

381145
381144
36316
38113
381146

Plan za 2012.
g. u kn
22.500,00
108.293,20
68.284,11
5.000,00

Izvršenje za
2012. godinu
22.440,00
110.293,20
63.879,36
5.000,00

Razlika
Plan-izvršenje
-60,00
+2.000,00
-4.404,75
0,00

0,00
204.077,31

0,00
201.612,56

0,00
-2.464,75

II.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba udruga s područja Općine
Končanica za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/2011-01/01
URBROJ: 2111/02-01-12-3
Končanica, ________ 2013.
Na osnovu članka 74. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06) i članka 31. Statuta
Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog
načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici, održanoj ______2013.
godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2012. godini
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u športu na području Općne
Končanica u 2012. godini, kako slijedi:
R. br.
1.
2.
3.
4.

NAZIV

Konto

Tekuće donacije - NK “Ribar” Končanica
Tekuće donacije - NK “Mladost” Dar. Brestovac
Tekuće donacije - NK “Imsovac” Imsovac
Tekuće donacije - Streljačko društvo
Končanica
UKUPNO:

381151
381152
381153
381155

Plan za 2012.
g. u kn
20.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00

Izvršenje za
2012. godinu
5.000,00
5.000,00
6.900,00
3.000,00

Razlika
Plan-izvršenje
-15.000,00
-15.000,00
-3.100,00
-12.000,00

65.000,00

19.900,00

-45.100,00

II.
Ova Odluka o izvršavanju Programa javnih potreba u športu na području Općine
Končanica za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/2011-01/06
URBROJ: 2111/02-01-12-3
Končanica, _______ 2013.
Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 34. stavka 1. Zakona o Proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08), članka 31. Statuta Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”,
broj 1/13) a u skladu sa Odlukom o načinu financiranja rada mjesnih odbora s područja Općine
Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica”, broj 1/03) i Odlukom o utvrđivanju kriterija
raspodjele financijskih sredstava za rad mjesnih odbora s područja Općine Končanica (“Službeni
glasnik Općine Končanica”, broj 2/03), po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće
Općine Končanica na svojoj __. sjednici, održanoj _________ 2013. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2012. godini
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa financiranja Mjesnih odbora s područja
Općine Končanica u 2012. godini, kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZIV

Konto

Mjesni odbor Končanica
Mjesni odbor Daruvarski Brestovac
Mjesni odbor Imsovac
Mjesni odbor Šuplja Lipa
Mjesni odbor Stražanac
Mjesni odbor Dioš
Mjesni odbor Otkopi
UKUPNO:

381190
381191
381192
381193
381194
381195
381196

Plan za 2012.
g. u kn
949,70
2.000,00
3.375,12
4.169,60
2.160,54
3.935,36
0,00
16.590,32

Izvršenje za 2012.
godinu
949,70
2.000,00
3.375,12
4.169,60
2.160,54
3.935,36
0,00
16.590,32

Razlika
Plan-izvršenje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

II.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa financiranja Mjesnih odbora s područja
Općine Končanica za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine
Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/2011-01/10
URBROJ: 2111/02-01-12-3
Končanica, ________ 2013.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,
broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta
Općine Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), po prijedlogu Općinskog
načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici, održanoj _______ 2013.
godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini, kako slijedi:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O P I S
Projekt eko rasvjete na području Općine Končanica
Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine
Izgradnja mrtvačnica
Vodoopskrba Općine Končanica - izgradnja vodovoda
Izgradnja plinovoda
Izgradnja pješačke staze u Končanici
Izgradnja športske dvorane
U K U P N O:

Plan za 2012. g.
0,00
17.364,09
20.000,00
103.000,00
49.419,01
30.000,00
0,00
219.783,10

Izvršenje za
2012. g.
0,00
17.364,09
0,00
18.343,16
49.419,01
0,00
0,00
85.126,26

Razlika Planizvršenje
0,00
0,00
-20.000,00
-84.656,84
0,00
-30.000,00
0,00
-134.656,04

II.
Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IZVOR FINANCIRANJA - O P I S
Cijena komunalne usluge
Naknada za priključenje
Proračun Županije za 2012. godinu
Naknada za koncesiju
Drugi izvori utvrđeni posebnim propisima
Državni proračun
Proračun Općine Končanica

Plan za
2012. godinu
0,00
68.299,35
69.440,00
1.800,00
0,00
11.000,00
0,00

Izvršenje za
2012. g.
0,00
30.000,00
25.000,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00

Razlika Planizvršenje
0,00
-38.299,35
-44.440,00
0,00
0,00
-11.000,00
0,00
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8.
9.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ministarstvo regionalnog razvoja
UKUPNO:

0,00
69.243,75
219.783,10

0,00
28.326,26
85.126,26

0,00
-40.917,49

134.656,84

III.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2012. godini stupa na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/2011-01/07
URBROJ: 2111/02-01-12-3
Končanica, _________ 2013.
Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 140/05) i članka
31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Grada Daruvara“, broj 1/13), po prijedlogu
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj __. sjednici, održanoj ______
2013. godine, donijelo je
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.
godinu, kako slijedi:
R.b.
1.
2.

NAZIV
Šumski doprinos od Hrvatskih šuma
Šumski doprinos od fizičkih osoba
UKUPNO

Plan za 2011.
godinu
75.000,00
0,00
75.000,00

Izvršenje za Razlika
2011. godinu Plan-izvršenje
69.990,85
-5.009,15
0,00
0,00
69.990,85
-5.009,15

Članak 2.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa utroška šumskog doprinosa za 2012. godinu
stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
PRIJEDLOG ODLUKE
KLASA: 021-05/13-01/__
URBROJ: 2111/02-02-13-1
Končanica,
Temeljem članka 4. stavka 14. Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“,
broj 26/11) i članka ___ Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj
1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica je na svojoj __ sjednici, održanoj __________ godine
donijelo slijedeću
O D L U K U
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Končanica
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Končanica,
u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa.
Članak 2.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka jesu pravne osobe koje obavljaju djelatnost kao javnu
službu, u kojima Općina Končanica ima dionice, odnosno udjele, kako slijedi:
1. Češki dječji vrtić Končanica,
2. Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara,
3. „Darkom“ komunalno poduzeće d.o.o. Daruvar.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/13-01/01
URBROJ: 2111/02-02-13-1
Končanica, 18. ožujak 2013.
Na temeju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06,
60/08 i 87/09), Općinski načelnik Općine Končanica podnosi slijedeće
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I Z V J E Š Ć E
o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2012. godinu
1. Obuhvaćenost stanovništva, podaci o skupljačima otpada, način skupljanja, odlagalište:
- organiziranim skupljanjem i odvozom otpada obuhvaćena su sva naselja Općine Končanica,
čime su obuhvaćene sve pravne i fizičke osobe,
- poslove skupljanja i odvoza komunalnog otpada obavlja poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz
Daruvara, u suvlasništvu Općine Končanica, temeljem Odluke predstavničkog tijela od 01.
10. 2006. godine,
- otpad se skuplja u 120 litarske kante kod fizičkih osoba te kod pravnih osoba u kontejnere te
120 litarske kante, ovisno o potrebi,
- sav komunalni otpad odvozi se na deponiju „Cerik“ u Daruvaru.
2. Mjere odvojenog skupljanja otpada:
- Općina Končanica od 2008. godine nabavila je 6 kompleta zelenih otoka, koji se sastoje od 3
kontejnera i to staklo, plastika i papir, svaki svoje boje. Navedeni zeleni otoci postavljeni su u
svim mjesnim odborima. Pražnjenje i odvoz obavlja temeljem ugovora tvrtka „Sirovinatrgoprerada“ iz Bjelovara,
- 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 još izgrađeno mini reciklažno dvorište, 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.
3. Mjere za upravljanje i nadzor rada odlagališta:
- kako se odlagalište nalazi na području Grada Daruvara a njime upravlja komunalno poduzeće
„Darkom“ d.o.o. iz Daruvara, upravljanje i nadzor rada odlagališta provodi navedeno
poduzeće.
4. Količine skupljenog i odloženog otpada:
- ukupna količina skupljenog i odloženog otpada s područja Općine Končanica u 2012. godini
iznosi 295.180 kilograma.
5. Sanacija odlagališta i smetlišta:
- u toku 2012. godine na području Općine Končanica nije bilo sanacija divljih odlagališta
komunalnog otpada, s obzirom da su sva odlagališta do 2012. godine sanirana, što uz pomoć
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što iz vlastitih sredstava Proračuna Općine
Končanica.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
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OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/2010-01/03
URBROJ: 2111/02-02-2010-1
Končanica, 14. travanj 2010.
Na temelju članka 48. Zakona o lakalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”
broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109,07, 125/08 i 36/09) članka 49. Statuta Općine
Končanica (“Službeni glasnik Općine Končanica br. 3/09), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu korištenja mobitela i službenog automobila
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način korištenja službenih automobila, mobilnih telefona (u
daljnjem tekstu: mobitela) na teret Proračuna Općine Končanica.
Ukupni iznos troškova za korištenje automobila, mobitela određen je Odlukom o proračunu.
Članak 2.
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila, mobitela i reprezentacije pripada općinskim
dužnosnicima i zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu.

I. AUTOMOBILI

Članak 3.
Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika pripada pravo na korištenje službenih
automobila 24 sata dnevno, i to za službene potrebe.
Ostali korisnici imaju pravo na korištenje službenog automobila uz odobrenje Općinskog načelnika.
Članak 4.
Ukoliko se ne može osigurati službeni automobil, pravo na korištenje privatnog automobila u službene
potrebe iznimno pripada korisnicima ove Odluke kada su dužni obaviti određeni službeni posao, uz prethodnu
suglasnost Općinskog načelnika ili osobe po njegovom ovlaštenju.
Korisnicima se u slučajevima iz prethodnog stavka isplaćuje naknada za uporabu privatnog
automobila u službene potrebe u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru.
II. MOBITELI

Članak 5.
Pravo na korištenje mobitela do prosječnog mjesečnog iznosa troškova u kalendarskoj godini priznaje

se

1. Općinskom načelniku, zamjeniku Općinskog načelnika i predsjedniku Općinskog vijeća do 500,00
kuna
2. Tajniku-Pročelniku JUO, voditelju financijsko-računovodstvenih poslova i komunalnim
djelatnicima do 300.00 kuna.
Predviđeni iznos sredstava može se koristiti putem pretplatničkog odnosa ili novčane naknade (u
prepaid sustavu).
Ukoliko trošak korisnika službenih mobitela prelazi utvrđeni prosječni mjesečni iznos za godišnje
razdoblje, korisnik ga je dužan naknaditi.
Članak 6.
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Evidenciju korištenja službenih automobila u službene svrhe, potrošnje goriva službenih automobila,
privatnog automobila u službene svrhe i korištenje mobitela provodi Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Končanica”, i primjenjuje se od 01. travnja 2010. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić
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