REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2111/02-01-14-1
Končanica, 06. ožujak 2014.
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
6. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Končanica
za 13. ožujak (četvrtak) 2014. godine u prostorijama Općine Končanica, s početkom u
19,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i
r e d
1. Informacija i rasprava oko dopisa iz Ministarstva poljoprivrede vezano za koncesiju za
ribnjake,
2. Analiza brutto/netto plaće za XII mjesec 2013 i I mjesec 2014. godine,
3. Razmatranje oko izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013.
godine,
4. Razmatranje oko prijedloga izmjena Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu,
5. Razmatranje oko izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu,
6. Razmatranje oko revizije učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Končanica,
7. Razmatranje oko prijedloga izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2013. godini,
8. Razmatranje oko prijedloga izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini,
9. Razmatranje po izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2013. godini,
10. Razmatranje po prijedlogu izmjena i dopuna Plana zaštite do požara i eksplozija Općine
Končanica sa izmjenama Procjene ugroženosti od požara,
11. Razmatranje po prijedlogu Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Končanica oko
raspisanog natječaja za ravnatelja/icu ČDV Končanica,
12. Informacija oko Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini,
- Aktualni sat
Materijali za sjednicu dostavljaju se po točkama 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.
dnevnog reda a isti se objavljuju i na Internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.
Uz saziv dostavlja se zapisnik sa 5. 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: 2111/02-01-13-6
Končanica, 19. prosinac 2013.
Z A P I S N I K
sa 5. sjednice VI saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane dana 19. prosinca
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, Kek Davor, Koči Jaroslav,
Matošević Ivo i Putak Dalibor.
Odsutni vijećnici: Herout Mladen i Mihajlović Nenad – oba opravdano.
Sjednici su nazočni: Zlatko Bakunić – načelnik Općine Končanica, Zdenko Popovački –
zamjenik načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, Gordana Tomašek – ravnateljica Češkog
dječjeg vrtića Končanica, Kvjeta Kop – službenica Općine Končanica, Davor Ambroš – predsjednik
Vijeća češke nacionalne manjine i Mato Peić - novinar NIU „Jednota“ iz Daruvara.
Zapisničar: Oto Janda – službenik Općine Končanica.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica otvorio je 5. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Končanica u VI sazivu, pozdravio sve nazočne vijećnike, dužnosnike, ravnateljicu, novinare i
službenike. Utvrdio je da je ovoj sjednici nazočno 10 vijećnika od 12 izabranih vijećnika te postoji
kvorum za pravovaljano donošenje akata. Prije prelaska na dnevni red dao je na usvajanje zapisnik
sa 4. 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
13. Razmatranje po prijedlogu Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu te projekcija za
2015. i 2016. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu,
14. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2014. godini,
15. Razmatranje te usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini,
16. Razmatranje te usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Socijalnog programa za 2014.
godinu,
17. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u
2014. godini,
18. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u
2014. godini,
19. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u
2014. godini,
20. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba mjesnih odbora iz
proračuna u 2014. g.,
21. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
godinu,
22. 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,
23. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog
vijeća, članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih tijela
Općinskog vijeća,
24. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika Općine Končanica,

25. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine
Končanica,
26. Razmatranje te usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Končanica za 2014. godinu,

- Aktualni sat
Kako nije bilo dopuna, dnevni red predsjednik je dao na glasovanje i on je jednoglasno
prihvaćen.

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
Ovu točku uvodno je pojasnio predsjednik. On se osvrnuo na prošlu sjednicu, kada je
ovaj prijedlog skinut s dnevnog reda prošle sjednice. U međuvremenu održan je sastanak načelnika
sa vladajućima i oporbom na kojem je usuglašen prijedlog Proračuna za 2014. godinu a obzirom da
je bilo određenih traženja za smanjenjem određenih stavaka proračuna te povećanja određenih
stavaka u proračunu za 2014. godinu. Dogovorom je došlo do konsenzusa i novog prijedloga, koji je
danas na dnevnom redu ove sjednice. Tako su se manjile stavke za plaće zaposlenih u Općini za
5%, dotacija Češkom dječjem vrtiću Končanica za 20%, volonterske naknade i plaće dužnosnika za
20%, troškovi reprezentacije kao i goriva za službeni auto a povećale su se stavke za održavanje
poljskih puteva i mostova, za mjesne odbore, pomoć za novorođenčad te će se pristupiti u toku 2014.
godine davanju dviju stipendija.
Kraće pojašnjenje dala je Kvjeta Kop, službenica Općine Končanica. Prijedlog novog
proračuna za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. U odnosu na prijedlog proračuna sa prošle sjednice, ovaj je smanjen za 100.000,00 kuna i
novi prijedlog Proračuna za 2014. godinu iznosi 2.300.000,00 kuna. Proračun se sastoji od općeg i
posebnog dijela. Prihodi se sastoje od prihoda od poslovanja u iznosu od 2.237.000,00 kuna, prihoda
od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.000,00 kuna i prihoda od financijske imovine i
zaduživanja u iznosu od 60.000,00 kuna, što daje ukupnu svotu od 2.300.000,00 kuna. Rashodi se
isto tako sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 1.817.000,00 kuna, rashoda za nabavu
nefinancijske imovine u iznosu od 133.000,00 kuna te izdataka za financijsku imovinu i otplate
zajmova od 350.000,00 kuna, što isto tako daje ukupnu svotu od 2.300.000,00 kuna. Projekcija za
2015. godinu planirana je u iznosu od 2.450.000,00 kuna a za 2016. godinu 2.475.000,00 kuna.
Općinski načelnik je kazao kako ovo nisu konačni iznosi, uvijek postoji rebalans da se
mogu određene stvari promijeniti.
Budući da po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Proračuna
Općine Končanica za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu i Odluku o
izvršavanju Proračuna za 2014. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je
donesen
P R O R A Č U N
Općine Končanica za 2014. godinu te projekcije Proračuna za 2015. i 2016.
godinu
i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Končanica za 2014. godinu
2. Razmatranje te usvajanje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ukupno za 2014. godinu planiran je sa 130.000,00 kuna sa izvorima financiranja
navedenog Programa.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini dao na glasovanje i
on je jednoglasno usvojen te je donesen
P R O G R A M
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
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ukupno za 2014. godinu planiran je sa 135.000,00 kuna sa izvorima financiranja
navedenog Programa.
Općinski načelnik je kazao kako će ovaj program zasigurno doživjeti brzo svoje
izmjene a poradi kandidiranja ovih projekata prema raspisanim natječajima.
Vijećnik Bogumil Herout upitao je zašto u programu nije naveden projekt uređenja stare
općine u Brestovcu.
Općinski načelnik je kazao kako je taj projekt kandidiran ove godine ali zbog
nedostatka sredstava nije riješen a planiran je u stavci uređenja poslovnih zgrada u vlasništvu
Općine.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Končanica u 2014.
godini dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen

P R O G R A M
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
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Tu su novine vezano za stipendije te povećanje za
novorođenčad. Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno za 2014. godinu
ovaj Program planiran je sa 314.900,00 kuna.
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je da li se radi o istim stvarima iz programa i u proračunu
za Udruženje umirovljenika Općine Končanica i zašto im je predviđeno 10.000,00 kuna.
Općinski načelnik je kazao kako ih ima preko 500 članova a isto je tako i dogovoreno.
Predsjednik je upitao načelnika da li umirovljenici dobivaju najam od zakupa prostora
Metalko na što je negativan odgovor dao načelnik.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Odluke o
financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu
5. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba udruga iz proračuna u
2014. godini
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ovaj program za 2014. godinu ukupno je planiran sa 53.000,00 kuna. Tu su sredstva
planirana i za VZO Končanica kao i za Vijeća nacionalnih manjina.
Općinski načelnik je kazao kako su Vijeća u toku ove godine već dobili sredstva za
prethodnu godinu i još će dobiti za ovu godinu.
Kako po ovoj točki više nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih
potreba udruga s područja Općine Končanica za 2014. godinu dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesen
P R O G R A M
javnih potreba udruga s područja Općine Končanica za 2014. godinu
6. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u kulturi iz proračuna u
2013. godini
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ovaj program za 2014. godinu planiran je sa 17.500,00 kuna.
Kraće pojašnjenje dao je Općinski načelnik, koji je kazao kako su programom planirane
udruge Zajednica mađara Grubišno Polje i Zavičajni klub“Kaj v srcu“ Grubišno Polje a to s tog
razloga što u tim udrugama su i članovi s naše Općine.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa javnih
potreba u kulturi Općine Končanica za 2014. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen te je donesen
P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Općine Končanica za 2014. godinu
7. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba u športu iz proračuna u
2014. godini
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ovaj program za 2014. godinu planiran je sa 35.000,00 kuna.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa
financiranja javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2014. godini dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te je donesen
P R O G R A M
javnih potreba u športu na području Općine Končanica u 2014. godini
8. Razmatranje te usvajanje Programa financiranja javnih potreba Mjesnih odbora iz
proračuna u 2014. godini
Ovu točku pojasnio je predsjednik Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ovaj program planiran je sa 25.000,00 kuna za 2014. godinu.
Općinski načelnik je kazao kako je raspored rađen prema određenim kriterijima.

Vijećnik Bogumil Herout ukazao je kako mjesni odbor Stražanac i Brestovac imaju isti
iznos ali nisu isti.
Općinski načelnik je kazao kako se u Stražancu još uvijek uređuje dom.
Zamjenik Općinskog načelnika Zdenko Popovački kazao je kako direktnih financijskih
sredstava mjesni odbori ne mogu dobiti a ukoliko bude potrebno za više riješit će se rebalansom.
Predsjednik je kazao kako je iniciran sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora i od
njih 7 odazvalo se njih 3 navedenom sastanku a svega 2 mjesna odbora dostavila su svoj plan za
2014. godinu.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2014. godini dao na glasovanje i
on je jednoglasno usvojen te je donesen
P R O G R A M
financiranja Mjesnih odbora s područja Općine Končanica u 2014. godini
9. Razmatranje te usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.
godinu
Ovu točku pojasnio je predsjednik Prijedlog programa dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Ovaj program planiran je za 2014. godinu sa iznosom od 29.000,00 kuna. Ovo ovisi o sjeći
na našem području.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu dao na glasovanje i on je jednoglasno usvojen
te je donesen
P R O G R A M
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
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izmjena Odluke dobili su svi vijećnici
zajedno sa sazivom. Navedenim izmjenama predlaže se smanjenje koeficijenta sa 2,50 na 2,00 za
profesionalno obavljanje dužnosti a sa 1,25 na 1,00 za volontersko obavljanje ove funkcije. Isto tako
se predlaže smanjenje naknade zamjenicima načelnika da dosadašnjih 2.000,00 kuna neto mjesečno
na 1.200,00 kuna neto mjesečno.
Kako drugih prijedloga nije bilo a niti rasprave po ovoj točki, predsjednik je prijedlog
izmjena 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 obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa dao na glasovanje i on je jednoglasno
usvojen, te je donesena
O D L U K A
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
11. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o visini neto naknade predsjedniku
Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i
drugih tijela Općinskog vijeća
Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog izmjena dobili su svi vijećnici zajedno sa
sazivom. Prijedlogom se predlaže smanjenje mjesečne naknade predsjedniku Općinskog vijeća sa
2.000,00 kuna neto na 1.200,00 kuna, kao i zamjenici načelnika.
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, predsjednik je prijedlog izmjene Odluke o
visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća,
Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća, dao na glasovanje i
on je jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o izmjeni Odluke o visini neto naknade predsjedniku Općinskog vijeća,
članovima Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora i drugih radnih tijela
Općinskog vijeća
12. Razmatranje po prijedlogu izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaća
službenika i namještenika Općine Končanica

Ovu točku pojasnio je predsjednik. Prijedlog smanjenja koeficijenta za obračun plaća
službenika i namještenika dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Predlaže se smanjenje stručnom
suradniku sa 1,61 na 1,55, referentu za financije sa 1,55 na 1,50 a komunalnim djelatnicima sa 1,10
na 1,05. Proračunom su utvrđene stavke za navedene namjene a sukladno dogovoru. Postoji i
mogućnost smanjenja osnovice, koju određuje svojom odlukom načelnik. Na kraju prvog tromjesečja
će se vidjeti uštede po ovoj odluci.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog izmjena Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesena
O D L U K A
o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
13. Razmatranje te usvajanje Analize stanja u sustavu zaštite i spašavanja na području
Općine Končanica
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik. Prijedlog Analize stanja u sustavu zaštite i
spašavanja na području Općine Končanica dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Analizom su
obuhvaćeni Plan zaštite i spašavanja, procjena ugroženosti, postrojba civilne zaštite opće namjene,
povjerenici civilne zaštite, stožer zaštite i spašavanja Općine Končanica te materijalna opremljenost i
proračunska sredstva za pojedine kategorije. Za provedbu plana zaštite i spašavanja angažiraju se
sve raspoložive snage zaštite i spašavanja na području Općine. Člankom 5. utvrđene su te snage sa
kojima računa Općina Končanica. U toku 2013. godine održana je smotra stožera, povjerenika i
postrojbe opće namjene. U toku 2013. godine bilo je 7 intervencija na području Općine Končanica a
planirana sredstva za ovu godinu za zaštitu i spašavanje iznose 45.000,00 kuna.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Analize stanja u
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Končanica dao na glasovanje i on je
jednoglasno usvojen te je donesena
A N A L I Z A
o stanju sustava 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
Ovu točku pojasnio je Oto Janda, službenik Općine Končanica. Prijedlog smjernica za
2014. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ove Smjernice nastavak su Analize iz
prethodne točke dnevnog reda. Ovim Smjernicama daje se plan rada na zaštiti i spašavanju za iduću
godinu. Smjernicama su obuhvaćene snage zaštite i spašavanja na području Općine Končanica od
interesa za naše područje a isto tako su i utvrđena sredstva za provedbu, a koja su u toku 2014.
godine planirana sa 55.000,00 kuna, što je usklađeno sa prijedlogom Proračuna za 2014. godinu.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, predsjednik je prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine za 2014. godinu dao na
glasovanje i on je jednoglasno usvojen te su donesene
S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Končanica za 2014.
godinu
-

Aktualni sat
Općinski načelnik upoznao je nazočne sa očitovanjem Hrvatske pošte o poštanskom
uredu Končanica. Prema dopisu pošta ostaje i nadalje u ovom obliku kako je. Usluge poštanske
mogu se vršiti u poštanskom uredu u Končanici a kao odredišna pošta za pisma je Daruvar (43500).
Problem je sa poštom. Svagdje se ostavlja pošta budući da novi ne poznaju dovoljno ovaj teritorij.
Sanacija smeća na groblju u Končanici bit će izvršena između Božića i Nove godine. Nadalje je
uputio zamolbu DVD-u Končanica da u prostoru ne upotrebljavaju strujne grijalice radi samog utroška
struje kao i instalacija, budući su stare.
Predsjednik je zamolio za komentar ravnateljicu Češkog dječjeg vrtića Končanica
obzirom na smanjenje sredstava za Vrtić za 2014. godinu.
Ravnateljica Gordana Tomašek je kazala kako je vrtić više od 3 mjeseca u blokadi.
Plaće su dobili za veljaču 2013. godine i ne zna na koji način smanjiti plaće budući na ovu situaciju.
Kada će se isplatiti zaostale plaće. Dvije solucije, prema mišljenju ravnateljice, su za vrtić, ili zatvoriti
vrtić ili riješiti ovaj slučaj. Blokada Vrtića iznosila je 41.000,00 kuna. U petak smo bili zajedno sa
načelnikom u Županiji kod Župana.

Općinski načelnik je kazao kako su svi obećavali pomoć za Vrtić ali nitko nije
pomogao, već sam je nazvao Župana i zamolio za pomoć, na što je uslijedio i sastanak u petak u
Županiji i pomoć će stići.
Vijećnik Jaroslav Koči upitao je za korištenje vode iz lokalnog vodovoda za
Vodoprivredu.
Općinski načelnik je kazao kako imaju suglasnost distributera za korištenje vode.
Predsjednik je upitao da li su smanjene obveze na što je dobio odgovor kako se dio
obveza smanjio.
Općinski načelnik na kraju se zahvalio svima na dobroj suradnji i čestitao nadolazeće
blagdane.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Općine Končanica zahvalio
se svima na konstruktivnom radu i medijima na praćenju, svima je čestitao nadolazeće blagdane, te
zaključio rad ove 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Končanica u 19,15 sati.
Zapisničar:
___________________
/Oto Janda/

PREDSJEDNIK:

______________________
/Viktor Horina, ing./

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/13-01/04
URBROJ: 2111/02-01-14-2
Končanica, ____ ožujak 2014.
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 ____ ožujka 2014. godine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA U 2014. GODINI
I.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Končanica u 2014. godini („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/13), u točki
II. tablica se mijenja i nova glasi:
R.b.
2.
3.
6.

O P I S
Uređenje poslovnih zgrada u vlasništvu Općine
Izgradnja mrtvačnica
Izgradnja pješačke staze u Končanici
U K U P N O:

Procj. troškova u
kn
15.000,00
20.000,00
100.000,00
135.000,00

II.
U točki III. Programa tabela se mijenja i nova glasi:

R.b.

IZVOR FINANCIRANJA - O P I S

3.
6.
8.
9.

Proračun Županije za 2014. godinu
Državni proračun
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ministarstvo regionalnog razvoja
U K U P N O:

Iznos
financir. u kn
70.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
135.000,00

Povećanje
Smanjenje
+ 50.000,00
+ 37.000,00
0,00
+ 87.000,00

Povećanje
Smanjenje
+ 87.000,00
0,00
0,00
0,00
+ 87.000,00

Novi plan za 2014.g.
65.000,00
57.000,00
100.000,00
222.000,00

Novi plan za 2014. g.
157.000,00
10.000,00
5.000,00
50.000,00
222.000,00

III.
Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2014. godini stupaju na snagu danom
objave u “Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE KONČANICA
Viktor Horina, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/12-01/07
URBROJ: 2111/02-01-14-3
Končanica, ________2014.
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 _________ 2014. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2013. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Končanica u 2013. godini, kako slijedi:
R.b
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAZIV PROGRAMA

Plan za
2013. g.

Izvršenje
za 2013.

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

50.000,00
15.000,00
0,00

57.606,00
22.810,00
0,00

Razlika
planizvršenje
+7.606,00
+7.810,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.120,08

+120,08

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

izrada betonskih glava
- usluge rada stroja na iskopu kanala uz poljske puteve – 36hx250 kn
7.

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
UKUPNO:

8.

1.000,00

1.120,08

+120,08

0,00
10.000,00

0,00
9.565,00

0,00
-435,00

2.000,00
78.000,00

3.518,64
94.619,72

+1.518,64
+16.619,72

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

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

Konto
64222
6532
65241
652410

Iznos u kn
20.000,00
29.000,00
28.000,00
1.000,00
78.000,00

Izvršenje za
2013. godinu
20.000,00
56.620,48
17.809,72
189,52
94.619,72

Razlika
Plan-izvršenje
0,00
+27.620,48
-10.190,28
-810,48
+16.619,72

Članak 4.
Ova Odluka o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Končanica u 2013. 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: 363-01/12-01/08
URBROJ: 2111/02-01-14-3
Končanica, ________ 2014.
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 _______ 2014. godine, donosi
O D L U K U
o usvajanju Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini
I.
Ovom Odlukom usvaja se izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. 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 2013. g.
0,00
15.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00

Izvršenje za
2013. g.
0,00
14.213,81
0,00
115.097,59
0,00
0,00
0,00
129.311,40

Razlika Planizvršenje
0,00
-786,19
0,00
+97,59
0,00
0,00
0,00
-688,60

II.
Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su po izvorima kako slijedi:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IZVOR FINANCIRANJA - O P I S
Cijena komunalne usluge
Naknada za priključenje
Proračun Županije za 2013. godinu
Naknada za koncesiju
Drugi izvori utvrđeni posebnim propisima
Državni proračun
Proračun Općine Končanica
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ministarstvo regionalnog razvoja
UKUPNO:

Plan za
2013. godinu
20.000,00
8.000,00
97.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00

Izvršenje za
2013. g.
22.011,40
4.000,00
97.000,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.311,40

Razlika Planizvršenje
+2.011,40
-4.000,00
0,00
+1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-688,60

III.
Ova Odluka o usvajanju izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Končanica u 2013. godini stupa na snagu danom objave
u “Službenom glasniku Općine Končanica”.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/14-01/01

URBROJ: 2111/02-02-14-1
Končanica, 15. veljača 2014.
Na temeju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13) i članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinski
načelnik Općine Končanica dana 15. veljače 2014. godine donosi
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica za 2013. godinu

1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Končanica prihvaćen je 30. ožujka 2010. godine na 6.
sjednici Općinskog vijeća Općine Končanica, a u skladu sa Zakonom o otpadu.
Temeljem članka 21. stavka 4. Općina Končanica u obvezi je donošenja novog Plana gospodarenja
otpadom na razdoblje od 6 godina, te će se u narednom periodu pristupiti izradi navedenog plana a
koristeći odredbe postojećeg plana koje nisu u suprotnosti s novim Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom.

2. OSNOVNI PODACI

Općina prirodno-geografski pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji
Zavale sjeverozapadne Hrvatske te se nalazi na istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Općina obuhvaća prostor praktički jedne karakteristične geografske cjeline pleistocenskih ravnjaka i
doline Ilove, sa počecima podbrđa Papuka u istočnom dijelu. Relativno je kompaktna, blago izdužena
u smjeru jugozapad-sjeveroistok, postavljenim paralelno sa dolinom Ilove i obroncima Papuka.
Prometno gledano nalazi se između najznačajnijih prometnih pravaca i to Posavskog i Podravskog
koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran.
Končanica je sjedište današnje općine u čijem je sastavu devet (9) naselja.
Zauzima površinu od 8.361 ha (3,10% površine Bjelovarsko-bilogorske županije), koju naseljava
2.360 stanovnika.
Općina obuhvaća područje naselja:
Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, Končanica, Otkopi, Stražanac i Šuplja
Lipa.
U Općini ima danas (prema popisu iz 2011godine) ukupno 2.360 stanovnika.
Raspored naseljenosti je slijedeći:
Boriš - 8
Brestovačka Brda - 33
Daruvarski Brestovac - 702
Dioš - 144
Imsovac - 200
Končanica - 874
Otkopi - 71
Stražanac - 142
Šuplja Lipa - 186
Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja.
U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, jedino spojevi između pojedinih naselja nisu
modernizirani (županijska cesta Ilovski Klokočevac-Imsovac i lokalna cesta Imsovac-Kreštelovac),
provedena suvremena ulična rasvjeta i telefonska mreža. U svim naseljima osim naselja Brestovačka
Brda izgrađena je lokalna vodovodna mreža a u naseljima Končanica, Daruvarski Brestovac, Dioš,
Šuplja Lipa i Otkopi izgrađena je i plinska mreža.

3. ZAKONSKE OBVEZE ZA DONOŠENJE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE KONČANICA
Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom u RH:
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05
Zakon o otpadu, NN 178/04, 111/06, 60/08
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa
opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN - Međunarodni ugovori 3/1994
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i

listom opasnog otpada, NN 50/05
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom, NN 69/06, 17/07
Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, NN 32/98
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom, NN 71/04
Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/07
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagališta otpada NN 117/07
Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97 i 112/01
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada NN 45/07
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN 97/05, 115/05
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 40/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 133/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 136/06
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom NN 74/07
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom 72/07
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja
naknade na opterećivanje okoliša otpadom, NN 120/04
- Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja
u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje
se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada, NN 51/06
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima
nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, NN 59/06
- Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na
opterećivanja okoliša otpadom, NN 95/04
Odluka o uvjetima označavanja ambalaže, NN 155/05, 24/06, 28/06
Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u
energetske svrhe u 2006., NN 64/06
- Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u
energetske svrhe u 2007., NN 37/07.
- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015., NN 85/07
- Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07
Postoji još niz propisa koji na neki način, tj. indirektno, utječu ili reguliraju način
gospodarenja otpadom kao što su, npr., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN
26/2003 - pročišćeni tekst, 178/2004 i 178/2007), Zakon o kemikalijama (NN 150/05),
Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93, 151/03), itd.
Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), koji je stupio na
snagu 23. srpnja 2013. godine, propisana je obveza jedinica lokalne samouprave u postupcima
gospodarenja otpadom na svom području.

4. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području Općine Končanica vrši
komunalno poduzeće „Darkom“ d.o.o. iz Daruvara. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada u
Gradu Daruvaru, pod nazivom „Cerik“. Korisnici usluga odvoza otpada odlažu ga u za to predviđene posude
od 120 litara i kontejnere, koje je za tu namjenu nabavila Općina Končanica u suradnji sa Fondom za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se dva puta mjesečno a veliki kontejneri
na grobljima po pozivu.
Organizirano je i odvojeno skupljanje izdvojenog otpada (staklo, plastika i papir) i ono se provodi u 6 mjesnih
odbora (osim Otkopa). Kontejneri se prazne i ponovno koriste. Odvojeno skupljanje otpada provodi tvrtka
„Sirovina-trgoprerada“ iz Bjelovara.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se prema potrebi.
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.
Općina Končanica u svom prostornom planu odnosno njegovim izmjenama iz 2012. godine odredila je
lokaciju za mini reciklažno dvorište. Tim izmjenama prostornog plana utvrđena je lokacija u Daruvarskom
Brestovcu, iza nogometnog igrališta. Zemljište, na kojem bi bilo stacionirano mini reciklažno dvorište je u
vlasništvu Općine Končanica.
Shodno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina je u obvezi izgraditi mini reciklažno
dvorište do kraja ove godine.

5. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Kako bi problematiku gospodarenja s komunalnim otpadom uskladila sa naprijed
navedenim zakonskim odredbama, Općina Končanica usvojila je Odluku o komunalnom redu
(KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ: 2111/02-01-2005-1 od 28.02.2005.), Odluku o obavljanju usluga
zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Končanica (KLASA: 363-01/2006-01/11, URBROJ:
2111/02-01-2006-1 od 27.04.2006.), Odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu općine
Končanica (KLASA: 363-05/2005-01/04, URBROJ: 2111/02-01-2009-2 od 27.08.2009.), Odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Končanica (KLASA:
363-01/2006-01/11, URBROJ: 2111/02-01-2006-2 od 07.07.2006.).
Sukladno odredbama članka 4. navedene Odluke o obavljanju usluga zbrinjavanja komunalnog otpada sa
područja Općine Končanica, zbrinjavanje komunalnog otpada obavezno je za sve pravne i fizičke osobe na
području općine Končanica, a otpad od istih može preuzimati samo preuzimatelj – „Darkom“ d.o.o. Daruvar,
naveden u članku 2. istoimene Odluke a u skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu. Odluka o
komunalnom redu sadrži kaznene odredbe za nepoštivanje odredbi za zbrinjavanje komunalnog otpada
odnosno postupanje protivno istima.
Broj domaćinstava - 852
Korisnici usluge odvoza otpada - 852
Obuhvaćenost odvozom otpada - 100 %
Tablica 2. Prikaz broja domaćinstava po naseljima uključenih u organizirani odvoz
komunalnog otpada
Naziv naselja
Broj domaćinstava
Org. odvoz
1.
Boriš
4
4
2.
Brestovačka Brda
11
11
3.
Daruvarski Brestovac
250
250
4.
Dioš
51
51
5.
Imsovac
75
75
6.
Končanica
314
314
7.
Otkopi
30
30
8.
Stražanac
51
51
9.
Šuplja Lipa
66
66

Ukupno
852
852
Podaci se mijenjaju s obzirom da ima dosta domaćinstava u kojima živi po jedan član te nakon smrti
odjavljuje se odvoz komunalnog otpada.
Sa rastom broja domaćinstava rasti će količine komunalnog otpada a time i zbrinjavanje komunalnog otpada.
U toku 2013. godine na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru s područja Općine Končanica ukupno je odloženo
280.810 kilograma komunalnog otpada – ključni broj otpada 200301.

6. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG
OTPADA

Na području Općine Končanica nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, već se sakupljeni
komunalni otpad odvozi na odlagalište „Cerik“ u Daruvaru, pod nadzorom komunalnog poduzeća „Darkom“
d.o.o. Daruvar.

7. POPIS ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

Divlja odlagališta su mjesta na koje neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih
dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah
sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine Končanica za sada nisu evidentirana divlja odlagališta komunalnog otpada. Kod
saznanja za manja onečišćenja odmah se poduzimaju radnje za dovođenje u prvobitno stanje.

8. IZVORI I VISINA SREDSTAVA IZDVOJENIH U 2013. GODINI ZA IZVRŠENJE PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE KONČANICA

U toku 2013. godine Općina Končanica u svom proračunu osigurala je sredstva za izvršenje plana
gospodarenja otpadom na području općine u iznosu od 30.000,00 kuna. U toku 2013. godine navedeni plan je
izvršen sa 22.726,26 kuna a odnosi se na zbrinjavanje odvoza kontejnera sa groblja na području Općine na
odlagalište „Cerik“ u Daruvaru.
U narednom razdoblju očekujemo realizaciju izgradnje reciklažnog dvorišta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta
kvaliteta zbrinjavanja komunalnog otpada bit će na zadovoljavajućem nivou.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/14-01/01
URBROJ: 2111/02-01-14-2
Končanica, __. ožujak 2014.
Na temeju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/13), Općinsko
vijeće Općine Končanica na svojoj ___ sjednici, održanoj ___ ožujka 2014. godine donosi
O D L U K U
o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Končanica za 2013. godinu
Članak 1.
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Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine
Končanica u 2013. godini.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće.
Članak 2.
Ova Odluka 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: 214-02/06-01/06
URBROJ: 2111/02-01-14-3
Končanica, _____________ 2014.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj
1/13) a u skladu sa završnim odredbama Plana zaštite od požara i eksplozija Općine Končanica
(„Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 3/06 i __/11), Općinsko vijeće Općine Končanica na
svojoj ___ sjednici, održanoj _____________2014. godine, donijelo je slijedeći
Z A K L J U Č A K
o usvajanju usklađenja Plana zaštite od požara i eksplozija
Općine Končanica
I.
Usvaja se usklađenje novonastalih okolnosti koje bitno utječu na provedbu i izvršavanje Plana
zaštite od požara i eksplozija Općine Končanica.
II.
Usklađenja u Planu zaštite od požara i eksplozija Općine Končanica sastavni su dio ovog
zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Končanica“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA
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PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA
OPĆINE KONČANICA
USKLAĐENJE POJEDINIH ODREBI PLANA SA NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA
1. U uvodu riječi „čl. 30.“ zamjenjuje se riječima „čl. 31.“.
2. U točki 7. tabela se mijenja i nova glasi:
Red.br.
FUNKCIJA
1.
Načelnik
2.
Zamjenik načelnika
3.
Zamjenik načelnika

043/325-021,
043/325-292,
043/636-152,

Telefon stan/posao/mob
099/2436-300
099/2718-452
099/2436-301

3. U točki 14. tekst se mijenja i novi glasi: „Magistralni cjevovod na potezu od Velikih Zdenaca
do Končanice je u funkciji i on snabdijeva vodom lokalni vodoopskrbni cjevovod Općine
Končanica. Tim cjevovodom vodom su opskrbljena naselja Končanica, Končanički
Vinogradi, Daruvarski Brestovac, Imsovac, Šuplja Lipa, Stražanac, Dioš, Otkopi i Boriš.
Kroz navedena naselja izgrađena je i nadzemna hidrantska mreža koja je u upotrebi.“.
4. U točki 15. tabele se mijenjaju i nove glase:
Dobrovoljno vatrogasno društvo KONČANICA
Važnija oprema i članstvo
1. Vozilo sa opremom
Navalno vozilo TAM
5500
2. Traktorska cisterna s opremom
Creina 3000 litara
3. Agregat pumpe sa opremom
SORA 8/8
4. Kombi vozilo s agregatom i opremom
5. Cijev tlačna Ø 75
3 kom
6. Cijev tlačna Ø 52
8 kom
7. Mlaznica
3 kom
8. Vatrogasna sirena
električna
Obavijestiti DVD na tel. broj:
1. Predsjednik: Jaroslav Koči, tel. 043 325 537 ili mob. 091 4367 503
2. Tajnik: Oto Janda, tel. 043 325 333 ili mob. 099 2436 303
3. Zapovjednik: Josip Finek, tel. 043 325 190 ili mob. 099 3171 023
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4. Zamjenik zapovjednika: Ivan Kučera, tel. 043 325
5. Osoba najbliže sireni: Vencl Geler, tel. 043 325 408
6. Broj ispitanih vatrogasaca i broj sa liječničkim pregledom: 16/2
Dobrovoljno vatrogasno društvo DARUVARSKI BRESTOVAC
Važnija oprema i članstvo
1. Vozilo sa opremom
Navalno vozilo TAM
5500
2. Traktorska cisterna s opremom
Creina 3000 litara
3. Agregat pumpe sa opremom
1 kom Sora i Savica
4. Kombi vozilo s agregatom i opremom
5. Cijev tlačna Ø 75
3 kom
6. Cijev tlačna Ø 52
7 kom
7. Mlaznica
3 kom
8. Vatrogasna sirena
električna
Obavijestiti DVD na tel. broj:
1. Predsjednik: Josip Husak, tel. 043 325 376 ili na mob.
2. Tajnik: Zdenko Popovački, tel. 043 320 055 ili mob. 099 2436 301
3. Zapovjednik: Drahouš Šusta, tel. 043 325 157, mob. 091 5697 823
4. Zamjenik zapovjednika: Mirko Kutnohorski, tel. 043 325
5. Osoba najbliže sireni: Milka Zec tel. 043 325 645, mob. 099 5769 422
6. Broj ispitanih vatrogasaca i broj sa liječničkim pregledom: 15/0
Dobrovoljno vatrogasno društvo ŠUPLJA LIPA
Važnija oprema i članstvo
1. Vozilo sa opremom
2. Traktorska cisterna s opremom
Creina 3000 litara
3. Agregat pumpe sa opremom
1 kom „Majher“ TS3
4. Kombi vozilo s agregatom i opremom
5. Cijev tlačna Ø 75
2 kom
6. Cijev tlačna Ø 52
3 kom
7. Mlaznica
3 kom
8. Vatrogasna sirena
Obavijestiti DVD na tel. broj:
1. Predsjednik: Miroslav Plaščar, mob. 0299/827-2836
2. Tajnik: Igor Beki, mob. 099/840-9839
3. Zapovjednik: Zdenko Bokun, mob. 091/113-9893
4. Zamjenik zapovjednika: Tihomir Hegolj,
5. Osoba najbliže sireni:
6. Broj ispitanih vatrogasaca i broj sa liječničkim pregledom: 10/0
Dobrovoljno vatrogasno društvo STRAŽANAC
Važnija oprema i članstvo
1. Vozilo sa opremom
2. Traktorska cisterna s opremom
3. Agregat pumpe sa opremom
4. Kombi vozilo s agregatom i opremom
5. Cijev tlačna Ø 75

Creina 3000 litara

2 kom
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6. Cijev tlačna Ø 52
6 kom
7. Mlaznica
4 kom
8. Vatrogasna sirena
ručna
Obavijestiti DVD na tel. broj:
1. Predsjednik: Dario Brajković, tel. 043/320-082
2. Tajnik: Željko Zdešić, tel. 043/320-009
3. Zapovjednik: Ivan Čakanić, tel. 043 320 134, mob. 091 5858 604
4. Zamjenik zapovjednika: Darko Vrbetić, tel. 043 320 083, mob.
5. Osoba najbliže sireni:
6. Broj ispitanih vatrogasaca i broj sa liječničkim pregledom: 10/0
5. U točki 16. stavku b) zadnja rečenica se briše.
U Končanici, _______________ 2014. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONČANICA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 112-01/13-01/05
URBROJ: 2111/02-04/1-14-3
Končanica, 05. ožujak 2014.
Na temelju članka 45. a u skladu sa člankom 48. stavkom 7. i 8. Statuta Češkog dječjeg vrtića
Končanica (Klasa: 013-02/2009-01/01, Urbroj: 2111/02-04/1-2009-1, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića
Končanica na svojoj 4. sjednici, održanoj 05. ožujka 2014. godine, donijelo je slijedeći
Z A K L J U Č A K
povodom raspisanog natječaja za ravnatelja/icu u Češkom dječjem vrtiću Končanica

I.
Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Končanica, raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/icu
Češkog dječjeg vrtića Končanica. Javni natječaj objavljen je 04. veljače 2014. godine na oglasnoj ploči Češkog
dječjeg vrtića Končanica, oglasnoj ploči Općine Končanica, internet stranici općine Končanica kao i u Zavodu
za zapošljavanje u Daruvaru.
U za to predviđenom roku nije pristigla niti jedna zamolba.
II.
U skladu sa člankom 48. stavkom 7. i 8. Statuta Češkog dječjeg vrtića Končanica izvješćujemo Vas
da je potrebno imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, do izbora odnosno imenovanja ravnatelja sukladno
natječaju.
III.

26

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, objavit će se na oglasnoj ploči Češkog dječjeg vrtića
Končanica i dostavit će se Osnivaču.
Predsjednica Upravnog vijeća ČDV Končanica:
Marija Kubišta
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