
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ: 2111/02-01-13-6 
Končanica, 13. prosinac 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 2/13), sazivam 
 

5. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Končanica 

 
 za 19. prosinac (četvrtak) 2013. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 
sati. 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
1. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu te projekcija za 2015. i 

2016. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu, 
2. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica u 2014. godini, 
3. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini, 
4. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2014. godinu, 
5. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u 2014. 

godini, 
6. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u 2014. 

godini, 
7. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u 2014. 

godini, 
8. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz proračuna u 

2014. g., 
9. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, 
10. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće 

Općinskog načelnika i njegovog zamjenika te visini naknade za rad Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, 

11. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 
članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih tijela Općinskog vijeća, 

12. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika Općine Končanica, 

13. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica, 
14. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Končanica za 2014. godinu, 
- Aktualni sat  
Materijali za sjednicu dostavljaju se po svim točkama dnevnog reda a objavljuju se i na Internet 

stranici Općine Končanica www.koncanica.hr. 
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 4. 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: 2111/02-01-13-5 
Končanica, 19. studeni 2013. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 sa 4. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 19. studenoga 2013. 
godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u 18,00 sati. 
 Nazočni vijećnici: Viktor Horina – predsjednik, Bogumil Herout i Marija Ulovec – zamjenici 
predsjednika, vijećnici; Berečki Franjo, Bušić Želimir, Čović Ivana, Herout Mladen, Kek Davor, Koči Jaroslav, 
Matošević Ivo, Mihajlović Nenad i Putak Dalibor. 
 Odsutnih vijećnika nije bilo. 
 Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Drahoslav Herout – zamjenik 
načelnika, Zdenko Popovački – zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Marija Kubišta – 
županijska vijećnica, Gordana Tomašek – ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica, Kvjeta Kop – 
službenica Općine Končanica, Davor Ambroš – predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine, Rada Božić – 
predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine i novinar NIU „Jednota“ iz Daruvara. 
 Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, ravnateljicu, novinare i službenike. 
Utvrdio je da je ovoj sjednici nazočno 12 vijećnika od 12 izabranih vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano 
donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik sa 3. sjednice. Kako na zapisnik 
nije bilo primjedbi zapisnik je dan na glasovanje i on je jednoglasno prihvaćen i verificiran. Nakon toga je 
predložio slijedeći 

d  n  e  v  n  i      r  e  d 
15. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica za pedagošku 

2013./2014. godinu, 
16. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana ČDV Končanica za 

2012. godinu, 
17. Razmatranje te prihvaćanje Izmjena i dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
18. Razmatranje oko prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni 

programa Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
19. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu, 
20. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica za 2013. godinu, 
21. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini, 
22. Razmatranje po prijedlogu izmjena Socijalnog programa za 2013. godinu, 
23. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa športa za 2013. godinu, 
24. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa udruga za 2013. godinu, 
25. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa kulture za 2013. godinu, 
26. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa Mjesnih odbora za 2013. godinu, 
27. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa utroška šumskog doprinosa za 2013. g., 
28. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu i Odluke o izvršenju 

proračuna za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu, 
29. Razmatranje te imenovanje člana Povjerenstava potrebnih za provedbu Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, 
30. Razmatranje po izvješću o radu i financijskom izvješću VZO Končanica za 2012. godinu, 
31. Razmatranje oko izmjena koeficijenata i osnovica, te volonterskih naknada za obračun za 

dužnosnike, službenike i namještenike Općine Končanica, 
32. Informacija o imenovanim članovima u upravne i nadzorne odbore ustanova i trgovačkih 

društava. 
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- Aktualni sat 
Općinski načelnik kazao je kako povlači prijedlog pod točkom 14. dnevnog reda za slijedeću sjednicu 

te predlaže da predsjednik kroz 14 dana sazove novu sjednicu na kojoj bi se razmatralo po prijedlogu 
Proračuna Općine Končanica. 

Predsjednik je isto tako predložio jednu dopunu dnevnog reda sa donošenjem Plana davanja 
koncesija za 2014. godinu sa srednjoročnim planom za 2015. i 2016. godinu. 

Kako drugih prijedloga za izmjenama nije bilo, predsjednik je predloži slijedeći izmijenjeni i dopunjeni 
d  n  e  v  n  i        r  e  d 

a. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada ČDV Končanica za pedagošku 
2013./2014. godinu, 

b. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana ČDV Končanica za 
2012. godinu, 

c. Razmatranje te prihvaćanje Izmjena i dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
d. Razmatranje oko prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni 

programa Češkog dječjeg vrtića Končanica, 
e. Razmatranje po prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu, 
f. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Končanica za 2013. godinu, 
g. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini, 
h. Razmatranje po prijedlogu izmjena Socijalnog programa za 2013. godinu, 
i. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa športa za 2013. godinu, 
j. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa udruga za 2013. godinu, 
k. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa kulture za 2013. godinu, 
l. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa Mjesnih odbora za 2013. godinu, 
m. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa utroška šumskog doprinosa za 2013. g., 
n. Razmatranje te imenovanje člana Povjerenstava potrebnih za provedbu Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, 
o. Razmatranje po izvješću o radu i financijskom izvješću VZO Končanica za 2012. godinu, 
p. Razmatranje oko izmjena koeficijenata i osnovica, te volonterskih naknada za obračun za 

dužnosnike, službenike i namještenike Općine Končanica, 
q. Informacija o imenovanim članovima u upravne i nadzorne odbore ustanova i trgovačkih 

društava, 
r. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2014. godinu sa srednjoročnim planom za 

2015. i 2016. godinu. 
- Aktualni sat 
Vijećnik Želimir Bušić zatražio je da se uvede u zapisnik  izjava o sazivanju iduće sjednice kroz 15 

dana da se ne ulazi u proceduru privremenog financiranja ili stvaranja još većih problema. 
Predsjednik je vijećnicima obrazložio proceduru donošenja Proračuna. Ukoliko se Proračun ne 

donese do kraja godine, donosi se odluka o privremenom financiranju za tromjesečje 2014. godine a ukoliko 
se ne donese odluka o privremenom financiranju, Vlada Republike Hrvatske raspušta se predstavničko i 
izvršno tijelo i raspisuje nove izbore a radi ozbiljnosti. 

Ovakav izmijenjeni i dopunjeni dnevni red predsjednik je dao na glasovanje i on je jednoglasno 
prihvaćen. 
  

1. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica 
za pedagošku 2013./2014. godinu 
Ovu točku uvodno je pojasnila ravnateljica Češkog dječjeg vrtića Končanica. Pozdravila je sve 

te kazala kako je Godišnji plan i program rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za pedagošku 2013./2014. 
godinu kontra Izvješću o radu za prethodnu godinu, koje je bilo predmet rasprave na pethodnoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Končanica. Godišnji plan i program rada rađen je prema naputcima i programu 
Ministarstva i odnosi se na rad sa djecom. 

Službenik, Oto Janda, naglasio je kako je cjelokupan Program objavljen na Internet stranici 
općine Končanica zajedno sa materijalima za ovu sjednicu a budući da ima dosta listova nije dostavljen kao 
prilog točki. 

Budući da po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana i rada 
Češkog dječjeg vrtića Končanica za pedagošku 2013./2014. dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te 
je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Končanica za 

pedagošku 2013./2014. godinu 
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2. Razmatranje te prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Češkog dječjeg 
vrtića Končanica za 2012. godinu 
Ovu točku pojasnila je Maija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića 

Končanica. Izvješće o izvršenju Financijskog plana ČDV Končanica za 2012. godinu dobili su svi vijećnici 
zajedno sa sazivom. Prihodi su ostvareni sa 313.660,73 kuna a rashodi su izvršeni sa 358.069,04 kuna. 
Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda iznosi -44.408,31 kuna. Novčana sredstva na žiro 
računi u blagajni iznosi 5.001,80 kuna. Potraživanja u 2012. godini, koja su prenesena u 2013. godinu iznosi 
2.517,00 kuna. Nepodmirene proračunske obveze u 2012. godini koje se prenose u 2013. godinu iznose 
103.188,14 kuna a odnose se na plaće djelatnika za 2012. godinu u iznosu od 84.148,81 kuna i razne 
dobavljače u iznosu od 19.039,33 kuna. Prihodi su ostvareni iz Proračuna Općine Končanica u iznosu od 
222.200,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 16.200,00 kuna, participacije roditelja u iznosu 
od 87.454,00 kuna, donacija 2.500,00 kuna te ostalih pomoći od 1.506,73 kuna. Rashodi za zaposlene 
iznosili su 230.317,65 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna, doprinosi na plaće iznose 36.544,19 
kuna, materijalni rashodi ukupno iznose 86.801,40 kuna a odnose se na naknade troškova zaposneima, u 
izosu od 790,00 kuna, rashodi za materijal i energiju iznose 86.801,40 kuna, te ostali financijski rashodi od 
1.405,80 kuna. Rashodi su veći za 44.408,31 kuna. 

Vijećnik Ivo Matošević upitao je ravnateljicu da li su obveze za plaće podmirene na što je ona 
potvrdno odgovorila te koliko ima zaposlenih u vrtiću i koliko ima djece. 

Ravnateljica je kazala kako ima ukupno 3 zaposlena djelatnika a djece ima 13 u jednoj 
mješovitoj skupini od kojih nagodinu pola odlazi u 1 razred. Uvijek u jesen ima manje djece. U vrtiću se ne 
zapošljava prema broju djece već prema Programu i on je 10-satni, što iziskuje 2 odgojitelja na puno radno 
vrijeme. 

Predsjednik je upitao ravnateljicu za koji mjesec je isplaćena zadnja plaća.  
Ravnateljica je kazala kako je zadnja plaća isplaćena za mjesec veljaču 2013. godine. 
Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog izvješća o izvršenju 

Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica za 2012. godinu dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen slijedeći 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana Češkog dječjeg vrtića Končanica 

za 2012. godinu 
 

3. Razmatranje te prihvaćanje izmjena i dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Izmjena i dopuna 

Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o usklađenju sa 
izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskog odgoja i obrazovanja izmijenjene su odredbe o zamjeni ravnatelja u slučaju privremene 
spriječenosti u obavljanu poslova. Do sada je to rješavala ravnateljica. Novo je i donošenje Kurikuluma za 
pedagošku godinu. Razrađene su odredbe o sazivanju Upravnog vijeća od strane predsjednika Upravnog 
vijeća. Isto tako razrađeno je što donosi Upravno vijeće samo, što uz suglasnost Osnivača a što predlaže i 
podnosi osnivaču te predlaže ravnatelju. Mijenjaju se i odredbe vezano uz raspisivanje natječaja. Do sada se 
on morao objaviti u dnevnom tisku. Sada je to izostavljeno i on se objavljuje na oglasnoj ploči Vrtića, Internet 
stranici Vrtića ili osnivača te na Internet stranici Zavoda za zapošljavanje. Mijenjana je odredba o 
zapošljavanju odgojitelja na određeno vrijeme. Do sada je ravnateljica mogla zaposliti osobu do 90 dana a 
sada je to do 60 dana. Mijenjane su odredbe oko razrješenja ravnatelja. Isto tako promijenjene su odredbe 
vezano za naplatu usluga vrtića. Razrađen je pojam poslovne tajne te su dodane odredbe vezano uz štrajk. 
Na ove izmjene i dopune Statuta ovo tijelo daje svoje mišljenje te ukoliko je ono pozitivno prijedlog na kraju 
usvaja Upravno vijeća i tada izmjene stupaju na snagu. 

Vijećnica Marija Ulovec kazala je kako je navedeno usklađivanje sa izmjenama i dopunama 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji je već na snazi a temeljem toga uskladit će se ostali opći 
akti. 

Zamjenik načelnika Zdenko Popovački ukazao je na nedorečenost u članku 7 izmjena gdje je 
dvojbeno da li se natječaj objavljuje i na stranicama Zavoda te u članku 13. Izmjena gdje predlaže se doda da 
Vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko 
tijelo Općina Končanica „na prijedlog Upravnog vijeća i ravnatelja“ osim programa predškole koji je za 
roditelje besplatan. Upravno vijeće i ravnatelj trebali bi inicirati taj prijedlog. 

Nakon rasprave prihvaćen je prijedlog dodatka u prijedlogu članka 13. Izmjena i dopuna 
Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica da mjerila za naplatu usluga utvrđuje predstavničko tijelo na 
prijedlog Upravnog vijeća i ravnatelja. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je dopunjeni prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je 
donesen slijedeći  

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
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o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Češkog dječjeg vrtića Končanica 

 
4. Razmatranje oko prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni 

programa Češkog dječjeg vrtića Končanica 
Ovu točku uvodno je pojasnila je Marija Kubišta, predsjednica Upravnog vijeća Češkog dječjeg 

vrtića Končanica. Prijedlog Pravilnika dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ona je ukratko obrazložila 
prijedlog Pravilnika. Navedenim Pravilnikom Općina sudjeluje u troškovima boravka djece u vrtiću do 70% 
ekonomske cijene po djetetu a ne sa 70% kako je to navedeno u prijedlogu. Cijena za boravak iznosi 450,00 
kuna za jedno dijete, za drugo dijete iz obitelji plaća se 300,00 kuna a svako slijedeće ima besplatan boravak. 
Uvodi se naplata participacije kada djeca ne pohađaju vrtić u iznosu od 30% od pune cijene odnosno 135,00 
kuna u vremenu od 01. 07 do 31. 08. Kada dijete ne pohađa vrtić radi bolesti umanjuje se cijena nakon 15 
dana nepolaska vrtića za 30% po danu. 

Vijećnik Davor Kek kazao je kako u članku 3. stavku 1. je došlo do pogreške te predlaže 
brisanje dijela rečenice „po danu izostanka“, što su ostali vijećnici prihvatili. 

Vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li je neophodno plaćati participaciju ako djeca u razdoblju od 
01. 07. do 31.08. ne polaze vrtić, na što je ravnateljica kazala kako na ovaj način se osigurava mjesto u vrtiću 
a to imaju i drugi vrtići (hladni pogon). 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Pravilnika o načinu i 
uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa uz prihvaćenu izmjenu vijećnika Davora Kek 
te izmjenu u članku 1. stavku 2. prijedloga, dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojeno, te je 
donesen slijedeći 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa  

Češkog dječjeg vrtića Končanica 
 

5. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ona je ukazala na 
određene izmjene u Prijedlogu izmjena i dopuna. Proračun Općine Končanica prvobitno je planiran sa 
2.300.000,00 kuna a novim Izmjenama predlaže se povećanje za 500.000,00 kuna i on bi iznosio 
2.800.000,00 kuna a prema pokazateljima u protekom periodu. 

Vijećnica Marija Ulovec, predsjednica Komisije za financije i proračun kazala je kako je 
navedeni prijedlog razmatala Komisija i načelno je suglasna sa navedenim izmjenama te predlaže da se 
navedene izmjene usvoje. Situacija nije sjajna a nije ni toliko tragična. Razmišljanja kako povećati prihode i 
smanjiti rashode. 

Predsjednik je kazao kako u ovom momentu obveze općine iznose oko 1.200.000,00 kuna. U 
prvom polugodištu je bilo oko 1.160.000,00 kuna. Obveze se nisu smanjile a u toku ove godine vršene su 
pozajmice od drugih i to od 15.000,00 kuna (Ribnjačarstvo), 120.000,00 kuna i 250.000,00 kuna (Poljodar) a 
ukupno se one kreću oko 435.000,00 kuna. 

Vijećnik Davor Kek upitao je što se odnosi na isplaćene plaće za prvih 6 mjeseci od 
262.000,00 kuna ako su djelatnici općine dobili plaću za siječanj odnosno svibanj.  

Voditeljica računovodstvenih poslova je kazala kako se ovo ne odnosi na isplaćene plaće već 
na zaduženje. Plaće se nalaze unutar obaveza od 1.200.000,00 kuna. 

Predsjednik je ponovio kako su djelatnici u općini dobili plaće za siječanj ove godine, 
komunalni djelatnici za svibanj ove godine a vrtić za veljaču ove godine. Isto tako kazao je da jedan vid 
prihoda vidi u plaćanju dugogodišnjeg zakupa od strane Ribnjačarstva, koje do sada nije plaćalo ništa ovoj 
lokalnoj samoupravi. Rebalans se donosi radi uravnoteženja prihoda i izdataka. 

Kako rasprave po ovoj točki više nije bilo, predsjednik je prijedlog Izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu dao na glasovanje on je jednoglasno usvojen te su 
donesene  

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu 
 

6. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 
Općine Končanica za 2013. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ona je kazala kako ova i slijedeće točke dnevnog reda koje se 
odnose na Programe (od točke 6. do točke 13.) su sastavni dio Proračuna i oni su navedeni u Izmjenama 
Proračuna. Prvobitni Program planiran je sa 119.000,00 kuna a novi plan iznosi 78.000,00 kuna odnosno 
smanjenje za 41.000,00 kuna. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 2013. godinu dao na 
glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini 

 
7. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 145.000,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 130.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini 
dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Končanica u 2013. godini 
  

8. Razmatranje po prijedlogu izmjena Socijalnog programa za 2013. godinu 
Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 

dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 334.900,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 312.900,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o 
financiranju Socijalnog programa za 2013. godinu dao na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 1 
glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
Odluke o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine Končanica za 2013. godinu 

 
9. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa športa za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 35.000,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 28.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2013. godini dao na glasovanje i n je sa 10 
glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2013. godini 

 
10. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa udruga za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 55.000,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 53.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2013. godinu dao na glasovanje i on je sa 10 
glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2013. godinu  

 
11. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa kulture za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 16.000,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 16.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2013. godinu dao na glasovanje i on je sa 10 glasova 
„ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2013. godinu 

 
12. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa Mjesnih odbora za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 15.000,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 18.000,00 kuna. 
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Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2013. godini dao na glasovanje i on je sa 
10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2013. godini 

 
13. Razmatranje po prijedlogu izmjena Programa utroška šumskog doprinosa za 2013. godinu 

Ovu točku pojasnila je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog izmjena Programa 
dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Prvobitni plan iznosio je 60.000,00 kuna a ovim izmjenama 
predlaže se plan u iznosu od 29.000,00 kuna. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjena i dopuna Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu dao na glasovanje i n je sa 10 glasova „ZA“ i 1 
glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te su donesene 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu  

 
14. Razmatranje te imenovanje člana Povjerenstava potrebnih za provedbu Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Dopis Agencije za poljoprivredno zemljište dobili su svi 

vijećnici zajedno sa sazivom. Kazao je kako u navedena Povjerenstva ispred predstavničkog tijela bude 
imenovan Želimir Bušić kao stručna osoba.  

Općinski načelnik je kazao kako ispred izvršnog tijela je predložio Otu Janda, službenika koji 
se bavi poljoprivrednim zemljištem. Isto tako je predložio da se u Povjerenstvo za procjenu troškova 
stavljanja zemljišta u funkciju koje je obraslo višegodišnjim raslinjem imenuje Želimir Bušić. Navedenu osobu 
imenuje izvršna vlast te upitao nazočnog vijećnika da li se slaže sa prijedlogom na što je vijećnik Želimir 
Bušić potvrdno odgovorio. 

Kako drugih prijedloga nije bilo, predsjednik je prijedlog imenovanja osobe u Povjerenstvo 
za zakup i Povjerenstvo za zakup za ribnjake ispred predstavničkog tijela dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen, te je donesena  

O  D  L  U  K  A 
o prijedlogu imenovanja predstavnika Općine Končanica u povjerenstvo za zakup i 

Povjerenstvo za zakup za ribnjake pri Agenciji za poljoprivredno zemljište 
 

15. Razmatranje po izvješću o radu i financijskom izvješću VZO Končanica za 2012. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Izvješće o radu kao i 

financijsko izvješće za 2012. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Vatrogasna zajednica djeluje 
na području Općine Končanica i obuhvaća 4 DVD-a. Izvješće je bilo na zadnjoj Skupštini, koja je održana 
početkom ove godine i to je bila i izborna Skupština. Budući se VZO financira iz proračuna Općine, obveza je 
i izvješćivanje Općine o trošenju sredstava kao i o radovima VZO. 

Kako po ovom izvješću nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izvješća o radu i 
financijskog izvješća VZO Končanica za 2012. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen 
te je donesen slijedeći 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća VZO Končanica za 2012. godinu 

 
16. Razmatranje oko izmjena koeficijenata i osnovica, te volonterskih naknada za obračun za 

dužnosnike, službenike i namještenike Općine Končanica 
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Na prošloj sjednici zatražen je prijedlog načelnika za 

smanjenje plaća. On je dostavio svoj prijedlog za smanjenje od 10%, što većina u ovom predstavničkom 
tijelu ne može prihvatiti.  

Općinski načelnik je zamolio nazočne da se ova točka prolongira za slijedeću sjednicu 
Općinskog vijeća na kojoj će se razmatrati i Proračun za 2014. godinu, jer se neposredno vezuje za proračun 
za narednu godinu. 

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog načelnika da se ova točka 
prolongira za slijedeću sjednicu dao  na glasovanje i on je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SUZDRŽAN“ prihvaćen te će ova točka biti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

 
17. Informacija o imenovanim članovima u upravne i nadzorne odbore ustanova i trgovačkih 

društava 
Ovu točku pojasnio je Općinski načelnik. On je kazao kako su imenovani i to; u Upravno vijeće 

Češkog dječjeg vrtića Končanica Marija Kubišta, Davor Kek i Franjo Berečki, u JVP Daruvar imenovan je Oto 
Janda, u Darkom-u nema još nikoga jer postoje različita tumačenja oko mogučnosti člana nadzornog odbora 
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a u petak imamo sjednicu na kojoj bismo trebali dobiti konačan odgovor tko može biti u nadzornom odboru. 
Zbog tih različitih tumačenja nema imenovanog još nadzornog odbora u Darkomu. U Vatrogasnu zajednicu 
imenovani su Zlatko Bakunić i Oto Janda. 

 
18. Razmatranje te donošenje Plana davanja koncesija za 2014. godinu te srednjoročnog plana za 

2015. i 2016. godinu 
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog Plana davanja 

koncesija za 2014. godinu te srednjoročni plan za 2015. i 2016. godinu dobili su svi vijećnici prije početka 
sjednice. Nama su istekle 2 koncesije i to Auto-taksi te dimnjačarski poslovi dok koncesija za prijevoz 
pokojnika nam ističe početkom 2014. godine. Predlaže se donošenje Plana u 2014. godini za davanjem sve 3 
koncesije a ukoliko se one ostvare tada ne postoji potreba za naredne dvije godine raspisivanja dodatnih 
koncesija ukoliko se ne izmjeni Odluka o komunalnim djelatnostima, kojom bi se dodale pojedine djelatnosti 
kao koncesije.  

Vijećnica Marija Ulovec upitala je za iznose koncesije. 
Oto Janda je kazao kako za taksi službu je bila koncesija 2.000,00 kuna, za dimnjačarske 

poslove 1.800,00 kuna te 3.000,00 kuna za prijevoz pokojnika. Kod prijevoza pokojnika početna je bila isto 
2.000,00 kuna ali je bilo više zainteresiranih.  

Predsjednik je kazao kako mu se čini da je premala početna cijena koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova. 

Općinski načelnik je kazao kako se dosadašnji koncesionar više neće niti javiti. Dosta je 
domaćinstava koja ne dozvoljavaju čišćenje i doživio je dosta neugodnosti. Auto-taksi je koncesija raskinuta 
na prijedlog koncesionara jer je bio problem da auto-taksi može obavljati samo na području Općine 
Končanica. 

Kako više nije bilo rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog Plana davanja koncesija 
za 2014. godinu sa srednjoročnim planom za 2015. i 2016. godinu, dao na glasovanje i on je 
jednoglasno usvojen te je donesen  

PLAN DAVANJA KONCESIJA 
ZA 2014. GODINU I SREDNJOROČNI PLAN ZA 2015. I 2016. GODINU 

 
- Aktualni sat 

Vijećnica Ivana Čović upitala je što nam je sa poštom. 

Općinski načelnik je kazao kako smo pisali protesno pismo. Međutim od toga ništa. Pošta 
će prema informacijama djelovati do nove godine i jednostavno će se zatvoriti. Poštari već od studenoga 
poštu raznose iz Daruvara. 

Vijećnik Davor Kek upitao je da li postoji mogućnost da se osposobi bankomat. 

Općinski načelnik je kazao kako su banke snimile navedeno te ustanovile kako bankomat 
ne bi bio isplativ, radi blizine Daruvara i Velikih Zdenaca. 

Vijećnik Jaroslav Koči kazao je kako sada putem kioska mogu se plaćati računi i to putem 
vjesnikovih.  

Općinski načelnik je kazao kako je bio otvoren kiosk u Končanici ali je zatvoren. 

Predsjednik je kazao kako u Velikoj Pisanici je bio dogovor da će službenik pošte dolaziti u 
Pisanicu na 4 sata ali lokalna samouprava snosi pola troškova za tog službenika. 

Vijećnik Mladen Herout upitao je što će biti sa štetama od divljih svinja. Ništa se ne dešava 
po tom pitanju, divljač dolazi do dvorišta. Općina se treba uključiti u to. 

Predsjednik je kazao kako je u sklopu Komisije za mjesnu samoupravu pozvan i direktor 
Vodoprivede a kako se nije odazvao, upućen mu je pisani dopis kako bi se našli na sastanku i raspravili 
oko navedenog ali do danas nismo dobili odgovor. Inspekcije nisu odradile svoj posao.  

Vijećnik Davor Kek kazao je kako je problem što se ne smije pucati u radijusu 300 metara 
od naselja. Isto tako imaju malo lovaca. 

Predsjednik je pri kraju pozvao i nazočne predsjednike Vijeća nacionalnih manjina Općine 
Končanica (češko i sprsko) da se uključe u rad predstavničkog tijela sa svojim raspravama i prijedlozima 
kada prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća. 

 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio se 
svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, te zaključio rad ove 4. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Končanica u 19,45 sati. 
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       Zapisničar:                        PREDSJEDNIK: 

___________________                _______________________ 

       /Oto Janda/               /Viktor Horina, ing./  
      

 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog Odluke                                                                                                                                        
KLASA:  400-08/13-01/___                                                                                                  
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, __________ 2013.                                                                                                  
 

Na temelju članka 47. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) 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, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 

 
Članak 1. 

Nositelj izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, potpunu 
i pravodobnu naplatu prihoda na račun Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na 
temelju zakona.  

Članak 2. 
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini 

prihoda planiranih u Proračunu.  
Članak 3. 

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, smatraju se maksimalnim svotama i ne smiju biti veći.  
 

Članak 4. 
Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih. 

Članak 5. 
Iznimno pod uvjetima propisanim zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju Proračuna, preraspodjela 

sredstava na proračunskim stavkama unutar skupine, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja 
se umanjuje.  Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo na njegovom slijedećem zasjedanju.  
 

Članak 6. 
Ako tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, 

Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna, koje će uravnotežiti prihode i 
primitke, odnosno rashode i izdatke.  
 

Članak 7. 
    Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlašten je načelnik na osnovu odluke izvršnog tijela. 

 
Članak 8. 

 Općina Končanica može se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira 
samo radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Proračunom, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike 
Hrvatske a na prijedlog ministra financija. 
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 Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovu Proračuna, odluke predstavničkog tijela i uz 
prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 
 Ukupna godišnja obveza po zaduženju Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja 
prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, kao i neplaćene 
dospjele obveze iz prethodnih godina. 
 Tekuća otplata glavnice u iznosu od 50.000,00 kuna i kamate u iznosu od 2.000,00 kuna u 2014. godini radi 
izgradnje komunalne infrastrukture (lokalni vodovod, plinofikacija, pješačka staza i športska dvorana), iskazuje se u 
Računu financiranja Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu, a u izvršenju Proračuna imaju  prednost pred svim 
ostalim rashodima i izdacima. 
 

Članak 9. 
Sredstva se tijekom godine prenose svim korisnicima proračunskih sredstava u okviru ostvarenih prihoda i 

primitaka.  
Članak 10. 

U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku pričuvu. Sredstva proračunske pričuve koriste se za 
nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili se pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna 
sredstva pri planiranju Proračuna.  
 

Članak 11. 
O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je obvezan 

polugodišnje izvjestiti predstavničko tijelo o trošenju sredstava proračunske pričuve. 
 

Članak 12. 
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 05. 

kolovoza tekuće proračunske godine.  
 

Članak 13. 
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna, Općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje 

najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.  
 

Članak 14. 
Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna jedinice lokalne samouprave dostavlja Općinski načelnik Ministarstvu 

financija i Državnom uredu za reviziju do 31. ožujka tekuće godine.  
 

Članak 15. 
Usvojeni godišnji obračun Proračuna jedinice lokalne samouprave objavljuje se u lokalnom službenom glasilu, 

a u roku 15 dana nakon što ga usvoji predstavničko tijelo o tome izvještava Ministarstvo financija.  
 

Članak 16. 
Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava a 

obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih dokumenata.  
 

Članak 17. 
Proračunski nadzor poslovanja proračunskog korisnika obavlja se izravnim nadzorom kod proračunskih 

korisnika. Osoba ovlaštena za proračunski nadzor dužna je čuvati državnu, vojnu, profesionalnu i poslovnu tajnu.  
 

Članak 18. 
Za cjelovito izvršenje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti u granicama 

tog ovlaštenja.  
 

Članak 19. 
Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.  
 

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 10 



         OPĆINE KONČANICA 
             Viktor Horina, ing. 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                           
KLASA: 363-01/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
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 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 

P  R  O  G  R  A  M 
održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Končanica u 2014. godini 
 

Članak 1. 
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica za 

2014. godinu obuhvaća potrebe u održavanju komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2014. godini, a za što se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Končanica za 
2014. godinu. 
 

Članak 2. 
Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća: 

 
R.b. NAZIV PROGRAMA Plan za 2014.g. 

u kn 
1. Vanjska rasvjeta (električna energija) – paušalno 50.000,00 
2. Održavanje vanjske rasvjete – paušalno 15.000,00 
3. Održavanje ceste Končanica – Boriš, nasipavanje tucanika 0,60 50 m3 u 

dužini od 2.000 metara (uključen i dovoz) 
5.000,00 

4. Održavanje ceste Končanica - Konč. Vinogradi, nasipravanje tucanika 0,60 
25 m3 u dužini od 1.500 metara (uključen i dovoz) 

5.000,00 

5. Održavanje ceste D. Brest. - Brest. Brda, nasipavanje tucanika 0,60 25 m3 
u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 

5.000,00 
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6. Održavanje poljskih puteva 
- poljski put u Šupljoj Lipi-CiganBreg-nasipavanje puta tucanikom 0,60 5 
m3 u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Končanici (Švapski) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 15 
m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Končanici (Karnikov sokak) – nasipavanje puta tucanikom 
0,60 5 m3 u dužini 1.500 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Brestovcu (Grabovac) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 10 
m3 u dužini od 2.500 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Brestovcu (kod groblja Sesvete) – nasipavanje puta 
tucanikom 0,60 20 m3 u dužini od 3.000 m (uključen i dovoz) 
- poljski put u Imsovcu (ražljev) – nasipavanje puta tucanikom 0,60 5 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 – 18hx250 kn 

20.000,00 
 

1.000,00 
 

2.000,00 
 

1.000,00 
 

2.000,00 
 

4.000,00 
 

1.000,00 
 

2.500,00 
 

2.000,00 
4.500,00 

7. Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 25 sati na razgrtanju (rad strojem 
292,80 kn/h) i sipina 10 m3 i dovoz na lokacije 

10.000,00 

8. Održavanje groblja – održ., servis kosilica, trimera 20.000,00 
 UKUPNO: 130.000,00 
 

Članak 3. 
Sredstva za izvršenje radova odnosno programa navedenih u članku 2. ovog Programa 

osiguravaju se u okviru Proračuna za 2014. godinu, po izvorima: 
 

R.br. IZVOR Konto Iznos u kn 
1. Zakup poljoprivrednog zemljišta 64222- 11.000,00 
2. Komunalna naknada 653210- 90.000,00 
3. Doprinos za šume - Hrvatske šume 65241- 28.000,00 
4. Doprinos za šume - fizičke osobe 652410- 1.000,00 
 UKUPNO:  130.000,00 

 
 

Članak 4. 
Predloženi Program proširit će se i za sve radove, za koje će sredstva osigurati državne 

institucije, kao i za radove koje u okviru svoje djelatnosti provode druga poduzeća i ustanove (HP, 
HT, HEP, Hrvatske ceste, Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.). 
 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.  
 
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                                                     
KLASA: 363-01/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, ____________ 2013. 
 
 Na temelju članka 30. stavka 4. 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  
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2014. GODINI 

 
I. 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2014. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, 
te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s 
naznakom izvora financiranja. 
 

II. 
 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2014. godini obuhvaća: 

 
R.b. O  P  I  S Procj. troškova u kn 
1. Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine  15.000,00 
2. Izgradnja mrtvačnica 20.000,00 
3. Izgradnja pješačke staze u Končanici 100.000,00 
   U   K   U   P   N    O: 135.000,00 

 
III. 

 Navedeni program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2014. godini financirat će se iz slijedećih izvora: 
 

R.b. IZVOR FINANCIRANJA - O   P   I   S Iznos financir. u kn 
1. Proračun Županije za 2014. godinu 70.000,00 
2. Državni proračun 10.000,00 
3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5.000,00 
4. Ministarstvo regionalnog razvoja 50.000,00 
               U   K   U   P   N    O:               

135.000,00 
 

IV. 
 Ovaj Program proširit će se i za sve ono što u toku godine bude prihvatljivo i za što će se 
osigurati sredstva. 

V. 
 Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Končanica u 2014. godini, stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine 
Končanica” a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
                  Viktor Horina, ing. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                       
KLASA: 551-01/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, ____________ 2013. 
 

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 33/12) 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 financiranju Socijalnog programa iz 

Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu 
 

I. 
Usvajaju se izdaci za Socijalni program u 2014. godini, kako slijedi: 

 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2014. g. 
1. Tekuće pomoći građanima za ogrijev 37212 20.900,00 
2. Stipendije i školarine 37215 10.000,00 
3. Oprema za novorođenčad 37217 10.000,00 
4. Subvencije troškova stanovanja (kuće i stan) 37223 10.000,00 
5. Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38112 2.500,00 
6. Tekuće donacije nac. zajed. i manjina 38113 8.000,00 
7. Tekuće donacije Češkom dječjem vrtiću 38116 225.000,00 
8. Ostale tekuće donacije – osnovnom obrazov. 38118 2.000,00 
9. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju 381181 2.000,00 
10. Tekuće donacije Crvenom križu GD 

Daruvara 
381198 5.000,00 

11. Tekuće donacije Udruzi invalida Daruvar 381199 3.000,00 
12. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih vojnih inva. 3811910 1.000,00 
13. Tekuće donacije Društvu multiple skleroze 3811911 500,00 
14. Subvencija Udruzi umirovljenika Općine 3811912 10.000,00 
15. Tekuće donacije – Socijalna skrb (ostalo) 381197 5.000,00 
  U K U P N O :   314.900,00 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Viktor Horina, ing. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                            
 
KLASA: 402-08/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
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 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2014. godinu 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba udruga s područja Općine Končanica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2014. godinu, kako slijedi 
 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2014. g. 
1. Tekuće donacije udruženjima građana 381144 5.000,00 
2. Tekuće donacije VZO Končanica 36316 40.000,00 
3. Tekuće donacije Vijećima nac. manjina općine 38113 8.000,00 
 UKUPNO:  53.000,00 
 

II. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 

 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.   
 
 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                          
KLASA: 612-01/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, ____________ 2013. 
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Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, 

broj 47/90, 27/93 i 38/09) 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 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2014. godinu 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na području Općine Končanica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2014. godinu, kako slijedi: 
 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2013.g. 
1. KUD «Pougarje»  Daruvarski Brestovac 381140 5.000,00 
2. Tekuće donacije Češka beseda Končanica 381141 5.000,00 
3. Tekuće donacije Češka beseda Dar. 

Brestovac 
381142 5.000,00 

4. Zajednica mađara Grubišno Polje 3811420 500,00 
5. Zavičajni klub «Kaj vu srcu» Grubišno Polje 381421 2.000,00 
 U K U P N O :  17.500,00 
 

II. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Zdenko Popovački   
 
 
 

 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                           
KLASA: 620-01/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, _____________ 2013. 
 

Na osnovu članka 74. Zakona o športu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11, 86/12 i 94/13) 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 
 

P  R  O  G  R  A  M 
javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2014. godini 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na području Općine Končanica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Končanica za 2014. godinu, kako slijedi: 
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R. br. NAZIV Konto Plan za 2013. g. 
1. Tekuće donacije - NK “Ribar” Končanica 381151 10.000,00 
2. Tekuće donacije - NK “Mladost” Dar. Brestovac 381152 10.000,00 
3. Tekuće donacije - NK “Imsovac” Imsovac 381153 5.000,00 
4. Tekuće donacije - Streljačko društvo Končanica 381155 10.000,00 
 U K U P N O :  35.000,00 
 

II. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Zdenko Popovački   
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                          
KLASA: 402-08/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
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 
 

P  R  O  G  R  A  M 
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2014. godini 

 
I. 

Sredstva za ostvarivanje planova rada Mjesnih odbora za 2014. godinu, osiguravaju se u 
Proračunu Općine Končanica za 2014. godinu, kako slijedi: 
 
R.br. NAZIV Konto Plan za 2013. g. 
1. Mjesni odbor Končanica 381190 5.000,00 
2. Mjesni odbor Daruvarski Brestovac 381191 4.000,00 
3. Mjesni odbor Imsovac 381192 4.000,00 
4. Mjesni odbor Šuplja Lipa 381193 3.000,00 
5. Mjesni odbor Stražanac 381194 4.000,00 
6. Mjesni odbor Dioš 381195 3.000,00 
7. Mjesni odbor Otkopi 381196 2.000,00 
 U K U P N O :  25.000,00 
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II. 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 

 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
           Viktor Horina, ing.   
 
 
 
 
               
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 402-08/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, _____________ 2013. 
 
 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) 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, donijelo je 
 

P  R  O  G  R  A  M 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu 

 
Članak 1. 

 Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu utvrđuje se 
namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje 
obavljaju prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine 
Končanica, u visini 3,5% od prodajne cijene proizvoda na panju. 
 

Članak 2. 
 Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun proračuna Općine Končanica. 
 

Članak 3. 
 U proračunu Općine Končanica planirani prihod šumskog doprinosa iz članka 1. ovog 
Programa iznosi 29.000,00 kuna i to od Hrvatskih šuma i fizičkih osoba. 
 Sredstva koja pristignu u proračun Općine Končanica od šumskog doprinosa u tijeku 2014. 
godine koristit će se za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i to za: 

- održavanje nerazvrstanih cesta i putova; nabava kamena, 
- usluge prijevoza kamena. 

 
Članak 4. 

 

 18 



 Općinski načelnik Općine Končanica obvezan je do kraja ožujka svake godine podnijeti 
Općinskom vijeću Općine Končanica izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu. 
 

Članak 5. 
 Ovaj Program stupa na snagu danom danom objave u „Službenom glasniku Općine 
Končanica“ a primjenjuje se od 01. 01. 2014. godine.  
 
                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                OPĆINE KONČANICA 
                      Viktor Horina, ing.  
 
 
               
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KONČANICA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Prijedlog izmjena odluke 
KLASA: 021-05/10-01/04 
URBROJ: 2111/02-01-13-2 
Končanica, _________ 2013. 
 
 Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj ___. sjednici, održanoj __. 
_________ 2013. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće 

Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te visini naknade za rad Općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 

 
Članak 1. 

 U Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika, te visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/10 i 1/11), 
članak 4. se mijenja i novi glasi: 

„Članak 4. 
 Općinskom načelniku Općine Končanica koji profesionalno obavlja svoju dužnost utvrđuje 
se koeficijent 2,50 – 2,00.. 
 Zamjeniku Općinskog načelnika koji profesionalno obavlja svoju dužnost utvrđuje se 
koeficijent 1,25- 1,00.“. 
 

Članak 2. 
 U članku 6. stavak 2. se mijenja i novi glasi: 
 „Zamjeniku Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa 
određuje se neto mjesečna naknada u iznosu od 1.200,00 kuna.“. 
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Članak 3. 

 Ostali članci ne mijenjanju se. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće Općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika, te visini naknade za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika 
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenom glasniku Općine Končanica“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
          Viktor Horina, ing. 
 
 
               
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
          Prijedlog izmjena  
KLASA: 400-08/10-01/03 
URBROJ: 2111/02-01-13-2 
Končanica, ____________ 2013. 
  
 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regioanlnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine 
Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica 
na svojoj ___ sjednici, održanoj __________________ godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke 

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

 
Članak 1. 

 U Odluci o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog 
vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća („Službeni glasnik 
Općine Končanica“, broj 2/10), u članku 2. stavak 1. se mijenja i novi glasi: 

„Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Končanica utvrđuje se pravo na mjesečnu naknadu 
za obavljanje dužnosti u neto iznosu od 1.200,00 kuna.“.  
 

Članak 2. 
 Ostali članci Odluke ne mijenjanu se. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka o izmjenama Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, 
članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog 
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vijeća stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“ a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Viktor Horina, ing. 
 
 
               
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KONČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Prijedlog izmjena                       

KLASA: 021-01/10-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-13-3 
Končanica, ___________ 2013. 
 
 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/10) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica, na prijedlog općinskog načelnika, na svojoj __. 
sjednici, održanoj _____________ 2013.godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
 

Članak 1. 
 U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Općine 
Končanica“, broj 4/10 i 1/11) , u članku 2. tabela se mijenja i nova glasi:  
 
Red. 
br 

Radno mjesto Koeficijent 

 1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1,80- 
 2. Stručni suradnik za opće, upravne i  

imovinsko pravne poslove 
1,61-1,55 

 3. Viši referent za financije i računovodstvo 1,55-1,50 
 4. Komunalni djelatnik 1,10-1,05 
 

Članak 2. 
 Ostali članci Odluke ne mijenjaju se. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima službenika i namještenika  stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Končanica“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. 
godine. 
 
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
        OPĆINE KONČANICA 
            Viktor Horina, ing. 
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Napomena: Osnovicu je utvrdio načelnik svojom odlukom u iznosu od 3.430,00 kuna sa primjenom od 28. 
veljače 2011. godine. 
 
 
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KONČANICA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

PRIJEDLOG 
KLASA: 810-01/13-01/___ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, _____ prosinac 2013. godine 
  
  Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 
38/09) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko vijeće na 
svojoj ___ sjednici održanoj dana _____ prosinca 2013. godine usvojilo je  

 
ANALIZU 

o stanju sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Končanica 

 
Članak 1. 

U cilju utvrđivanja stanja pripremljenosti svih raspoloživih snaga za provedbu zaštite i spašavanja ljudi i dobara 
na području Općine Končanica, Općinsko vijeće Općine Končanica analizira, razmatra i usvaja Izvješće o stanju 
sustava zaštite i spašavanja. 

 
Članak 2.   

 U ovom Izvješću ustanovljuje se postojanje slijedećih snaga plana zaštite i spašavanja: 
 - Plan zaštite i spašavanja 
 - Procjena ugroženosti 
 - Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 - Povjerenici civilne zaštite 
 - Stožer zaštite i spašavanja Općine Končanica 
 - Materijalna opremljenost i proračunska sredstva za pojedine kategorije. 
 Za provođenje Plana zaštite i spašavanja angažiraju se sve raspoložive snage na čelu sa Stožerom zaštite i 
spašavanja, ljudstvom, materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, udruge i mobilizirani građani, poduzeća, radni 
strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba. 
 

Članak 3. 
 Zakonske odredbi iz oblasti zaštite i spašavanja: 
  - Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 174/04, 79/07 i 38/09), 

 - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09),  
  - Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07), 
  - Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 

38/08), 
  - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine" broj 43/95), 
  - Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i 

spašavanja („Narodne novine“ broj 85/06), 
  - Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima („Narodne novine“ broj 

91/06), 
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  - Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 
44/08). 

Svi navedeni zakonski i podzakonski akti koristit će se u izradi Plana zaštite i spašavanja i provedbi aktivnosti 
Plana zaštite i spašavanja. 
 

Članak 4. 
PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Za područje Općine Končanica izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 7. sjednici, održanoj 
09. lipnja 2010. godine, a temeljem koje je na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica, održanoj 19. studenoga 
2012. godine donijelo i usvojilo Plan zaštite i spašavanja „Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 5/12, a sukladno 
Pravilniku o metodologiji za izadu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08). 

 
Članak 5. 

ORGANIZIRANE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJE 
 Organizirane snage zaštite i spašavanja na području Općine Končanica: 
 Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica, Končanica 258 
 Ribnjačarstvo „Končanica“, Končanica 488 
 Nogometni klub „Ribar“ Končanica, Končanica 337A 
 Nogometni klub „Mladost“ Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac bb 
 Streljačko društvo Končanica, Končanica 258 
 „OTTO“ Građevinski i prijevoznički obrt, vl. Oto Lukaš, Končanica 150 
 Halupa d.o.o. Daruvarski Brestovac 88 
 Matina d.o.o., Daruvarski Brestovac 96 
 Pekarski obrt vl. Snježana Krstovska, Končanica, Končanica 221 
 Češka beseda Končanica, Končanica 260 
 Češka beseda Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac 185 
 DVD Končanica, Končanica 268 
 DVD Daruvarski Brestovac, Daruvarski Brestovac bb 
 DVD Šuplja Lipa, Šuplja Lipa bb 
 DVD Stražanac, Stražanac bb 
 Vatrogasna zajednica Općine Končanica, Končanica bb   
 Veterinarska ambulanta Končanica, Končanica 331 
 Dom zdravlja Daruvar, Ambulanta opće medicine Končanica 
 Lovačka udruga „Vidra“ Brestovac-Končanica, Boriš bb 
 Postrojba civilne zaštite Općine Končanca 
 Povjerenici civilne zaštite Općine Končanica 
 Stožer zaštite i spašavanja za područje Općine Končanica 
 Ostale operativne snage iz planskih dokumenata zaštite i spašavanja Općine Končanica.     
 

Članak 6. 
Tijekom veljače, odnosno 13. veljače 2013. godine održana je smotra stožera, povjerenika i postrojbe 

civilne zaštite Općine Končanica, na kojoj je vršena obuka povjerenika i pripadnika postrojbe civilne zaštite 
Općine Končanica u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Bjelovar. Cilj 
smotre je evidentirati promjene mjesta prebivališta i brojeva telefona, predočiti ulogu lokalne uprave u 
provedbi zaštite i spašavanja, predočiti ulogu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i zadaće pripadnika 
civilne zaštite te predočiti obveznicima osnovne pojmove o pružanju prve medicinske pomoći. Na tu temu u 
organizaciji županijskog društva Hrvatskog crvenog križa ovlašteni liječnik održao je predavanje na temu 
„Osnove pružanja prve medicinske pomoći“. 

Na području Općine u toku 2013. godine bilo je ukupno 7 intervencija od čega 4 požara na stambenim i 
gospodarskim objektima (1 požar dimovodnog kanala, 1 požar stambenog objekta te 2 požara na gospodarskim 
objektima) te 3 tehničke intervencije (1 na kolniku, 1 u prometu te 1 vađenje utopljenice). Dobrovoljna vatrogasna 
društva nisu vršila intervencije na otvorenim prostorima i domaćinstvima. 

U proračunu Općine Končanica za 2013. godinu osigurana su sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine 
Končanica i zaštitu i spašavanje u iznosu od 45.000,00 kuna. 

U 2013. godini predviđa se daljnje opremanje Vatrogasne zajednice i aktiviranje postrojbi civilne zaštite. 
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U daljnjim aktivnostima potrebno je isto tako ažurirati podatke u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreće kao i Plan zaštite i spašavanja. Potrebno je ažurirati i podatke 
u Planu zaštite od požara za područje Općine Končanica, budući je ova godina bila izborna godina kako na nivou 
lokalne samouprave tako i na nivou Dobrovoljnih vatrogasnih društava te Vatrogasne zajednice Općine Končanica. 

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                   OPĆINE KONČANICA 
                       Viktor Horina, ing. 

 
PRIJEDLOG 

KLASA: 810-01/13-01/__ 
URBROJ: 2111/02-01-13-1 
Končanica, ___ prosinac 2013.     

 
 Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 

79/07. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Končanica ("Službeni glasnik Općine Končanica" broj 1/13), Općinsko vijeće 
Općine Končanica na svojoj ___ sjednici, održanoj dana ____ prosinca 2013. godine donosi 
 

S   M   J   E   R   N   I   C   E 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA  

U 2014. GODINI 
 
 

  Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, a na temelju procjene 
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih  dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih 
dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasnih 
postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, civilne zaštite opće namjene, udruga građana od značaja za 
zaštitu i spašavanje, službi i pravnih osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose 
se Smjernice za  organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. godini. 
 

  I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene i Stožer zaštite i spašavanja 
 - jednom godišnje provjeriti ustroj sa izmjenom i dopunom članstva postrojbe sukladno zakonskim 

propisima u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar i održati smotru postrojbe; 
 - održati radni sastanak sa Stožerom zaštite i spašavanja Općine Končanica; 
 - u proračunu Općine Končanica osigurati minimalna sredstva (5.000,00 kuna) za opremanje postrojbe 

civilne zaštite opće namjene; 
 - upoznavanje stanovništva i udruga s ulogom i ustrojem (državni, županijski) zaštite i spašavanja i 

dežurnim brojem 112 u izvanrednim situacijama; 
 - u kriznim situacijama pojave zaraznih bolesti ili katastrofa aktivirati sve sudionike zaštite i spašavanja 

na području Općine Končanica (postrojbu i povjerenike civilne zaštite opće namjene, Vatrogasnu zajednicu, Javnu 
vatrogasnu postrojbu, udruge i pravne osobe). 

  
II. Javna vatrogasna postrojba grada Daruvara i Vatrogasna zajednica  

Općine Končanica   
  Vatrogasnu djelatnost na području Općine Končanica objedinjuje Vatrogasna zajednica Općine 
Končanica. Vatrogasna zajednica sukladno Zakonu o udrugama objedinjava rad 4 Dobrovoljna vatrogasna društva. 
(Končanica, Daruvarski Brestovac, Šuplja Lipa i Stražanac). Navedeni subjekti kadrovski raspolažu s približno 50 
operativno sposobnih vatrogasaca. U oblasti zaštite i spašavanja vatrogastvo je izuzetno važan segment, a njihove 
postrojbe predstavljaju i najvažniju operativnu snagu. Svoje djelovanje Vatrogasna zajednica izvršava sukladno vlastitim 
programima rada uz financijsko praćenje putem proračuna Općine Končanica a u skladu sa posebnim Planovima i 
Procjenama Općine Končanica iz područja vatrogastva i zaštite od požara.  
  Općina Končanica suosnivač je Javne vatrogasne postrojbe Grada Daruvara. Navedeni subjekt 
ustrojen je kao ustanova grada i općina kao osnivača sukladno procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara. 
Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe financira se iz Državnog proračuna putem proračuna grada i općina- 
osnivača. Aktiviranje vatrogasaca na intervencije vrši se putem Županijskog centra 112 Bjelovar, odnosno putem 
Županijskog vatrogasnog operativnog centra;  

 24 



   
III. Distributer plina i vode za područje Općine Končanica 
- distributer plina i vode za područje Općine Končanica je „Darkom“ d.o.o., komunalno poduzeće iz 

Daruvara, Josipa Kozarca 19, koji je dužan osigurati pravilno održavanje plinske, vodovodne i hidrantske mreže  na 
području Općine Končanica, kao i voditi brigu o sigurnosnom položaju plinske mreže i pravilnom rukovanju u 
domaćinstvima; 

- u slučaju većih oštećenja distributer je o tome dužan izvjestiti Općinu Končanica. 
 
IV. Veterinarska služba 
- uvidom na terenu na vrijeme uočiti pojavu bolesti koje bi mogle prouzročiti epidemiju; 
- izvjestiti općinu o uočenim pojavama, 
- sudjelovati u akcijama  liječenja i zbrinjavanja epidemija većih razmjera. 
 
V. Lovačka udruga 
- pratiti stanje divljači na lovištima s posebnom pažnjom kod pojave bjesnila životinja ili drugih bolesti 

opasnih za ljude i druge životinje; 
- sudjelovati u sanaciji pojave i izvjestiti nadležne službe. 
 
VI. Hrvatske vode i Općina Končanica 
- osigurat će čišćenje i regulaciju kanala radi zaštite od poplava i zaštite okoliša. 
 
VII. Zdravstvena ambulanta u Končanici 
- u eventualnim nesrećama kod požara i eksplozija, gdje su se pojavile ozljede ljudi, osigurati prvu pomoć 

na području pojave; 
- uputiti ozljeđene i oboljele u bolnice ili stacionare. 
 
VIII. Ostale organizirane snage zaštite i spašavanja 
- u eventualnim izvanrednim situacijama angažirati sve raspoložive organizirane snage zaštite i 

spašavanja za pružanje pomoći i saniranju nastalih štetnih posljedica a sukladno propisanim postupcima u Procjeni te 
Planu zaštite i spašvanja. 

 
IX. Potrebna sredstva 
Izvod iz Proračuna Općine Končanica za osiguranje sredstava za organizaciju i zaštitu sustava zaštite i 

spašavanja u 2014. godini; 
 Vatrogastvo i civilna zaštita 

36315 Tekuće pomoći gr.pror.- JVP 10.000,00 
36316 Tekuće pomoći VZO Končanica 40.000,00 
363161 Zaštita i spašavanje 5.000,00 
 UKUPNO 55.000,00 

    
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                   OPĆINE KONČANICA 
                      Viktor Horina, ing. 
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