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KLASA: 021-05/21-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-21-1 
Končanica, 23. veljača 2021. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 27. elektronske sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane u vremenu od  
23. veljače 2021. godine od 8:00 sati do 23. veljače 2021. godine do 18:00 sati. 
 Elektronska sjednica održana je putem telefona 043/325-021 i putem e-maila: 
opcina@koncanica.hr. Elektronskoj sjednici odazvali su se; Zdenko Popovački – predsjednik, Želimir 
Bušić i Jaroslav Koči - potpredsjednici, vijećnici; Čović Ivana, Herout Alen, Herout Mladen, Koči Milouš, 
Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Elektronskoj sjednici nisu se odazvali vijećnici: Franjo Finek i Danijel Matina. 
 Vijećnicima je putem e-maila i neposrednom dostavom dostavljen sav materijal za 27. elektronsku 
sjednicu sa pojašnjenima Jedinstvenog upravnog odjela po svim točkama dnevnog reda (8. točki dnevnog 
reda) te zapisnik sa 26. sjednice. Na zapisnik sa prošle 26. sjednice nije bilo primjedbi i on je jednoglasno 
prihvaćen.  

Predloženi dnevni red 27. elektronske sjednice glasi: 
d  n  e  v  n  i      r  e  d 

 

1. Razmatranje te donošenje novog Statuta Općine Končanica, 
2. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica, 
3. Razmatranje te usvajanje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica, 
4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. 

Daruvar za područje Općine Končanica za 2020. godinu, 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Končanica 

za 2020. godinu, 
6. Razmatranje po zamolbi studentice Renate Kučera o odustajanju od dodijeljene stipendije, 
7. Razmatranje po zamolbi studenta Deana Trkulja o odustajanju od dodijeljene stipendije, 
8. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji poljoprivednog zemljišta u k.o. Končanica u 

vlasništvu Općine Končanica, 
- Aktualni sat  
Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi a niti dopuna pa je on jednoglasno usvojen.  

 
1. Razmatranje te donošenje novog Statuta Općine Končanica 

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN broj 144/20), predlaže se donošenje novog Statuta Općine Končanica, radi usklađenja sa zakonskim 
osnovama. Po novome, s obzirom na broj stanovnika načelnik nema zamjenika, jedino ostaje zamjenik iz 
reda pripadnika nacionalnih manjina a isto tako smanjuje se broj članova predstavničkog tijela sa 11 na 9 
članova. Prijedlog novog Statuta Općine Končanica dostavljen je svim vijećnicima zajedno sa sazivom.  

O navedenom je raspravljala i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, koja se 
složila sa novim prijedlogom Statuta Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog novog Statuta Općine Končanica dan je 
na glasovanje i on je sa 9 glasova „ZA“ i jednim glasnom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen   

Statut Općine Končanica 
 

2. Razmatranje te donošenje novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica 
U skladu s navedenim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN broj 144/20), predlaže se donošenje novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica. Do sada 
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predsjednik je imao dva zamjenika, sada se predlaže jedan zamjenik. Broj članova predstavničkog tijela 
smanjuje se sa 11 na 9 članova. Ostale izmjene vezane su uz navedene promjene.  

O navedenom je raspravljala i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, koja se 
složila sa novim prijedlogom Poslovnika Općinskog vijeća Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Končanica je sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesen  

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Končanica 
 

3. Razmatranje te usvajanje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica 
Nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Končanica i jedinstvene javne rasprave nakon dobivenog mišljenja Upravnog odjela za 
poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije kao i mišljenja Zavoda za 
prostorno uređenje BBŽ, predstoji usvajanje II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Končanica. Navedeno je rađeno radi odvodnje Općine Končanica. Prijedlog II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Končanica. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Končanica je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena 

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica 
 

4. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. 
Daruvar za područje Općine Končanica za 2020. godinu 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Darkom d.o.o. Daruvar za područje Općine 

Končanica za 2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Ukupno je na području Općine 
Končanica u 2020. godini skupljeno 192.080 kg miješanog komunalnog otpada, 10.810 kg otpadnog 
papira, 8.620 kg otpadne plastike, 4.430 kg stakla i 215 kg odjeće. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Darkom d.o.o. Daruvar na području Općine Končanica za 2020. godinu jednoglasno je 
usvojen te je donesen  

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Darkom-a d.o.o. na području  
Općine Končanica u 2020. godini 

 
5. Razmatranje te usvajanje izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Končanica za 2020. godinu 
Prijedlog izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Končanica za 

2020. godinu dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Zakonska je obveza izrade izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom na području Općine  za svaku kalendarsku godinu. Općinski načelnik je dana 
03. veljače podnio izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Končanica temeljem raspoloživih 
podataka od komunalnog poduzeća Darkom, komunalnog poduzeća Komunalac Končanica te vlastitih 
izvora podataka. Uglavnom smanjuje se količina komunalnog otpada a prvenstveno radi provedbe 
odvojenog prikupljanja otpada.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog izvješća o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom na području Općine Končanica za 2020. godinu jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
Općine Končanica za 2020. godinu 

 
6. Razmatranje po zamolbi studentice Renate Kučera o odustajanju od dodijeljene stipendije 

Studentica Renata Kučera podnijela je zamolbu za odustajanjem od dodijeljene stipendije od 
strane Općine Končanica, budući je ista dobila državnu stipendiju. Stipendistica je prošle godine podnijela 
zahtjev za dobivanje stipendije. Zamolbu studentice dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, zamolba studentice Renate Kučera za odustajanjem 
od stipendije jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 
 

7. Razmatranje po zamolbi studenta Deana Trkulja o odustajanju od dodijeljene stipendije 
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Student Dean Trkulja podnio je zamolbu za odustajanjem od dodijeljene stipendije od strane 
Općine Končanica, budući je isti dobio državnu stipendiju. Stipendist je prošle godine podnio zahtjev za 
dobivanje stipendije. Zamolbu studenta dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, zamolba studenta Deana Trkulja za odustajanjem 
od stipendije jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija studentima Općine Končanica 
 

8. Razmatranje te donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u k.o. Končanica u 
vlasništvu Općine Končanica 
Prijedlog Odluke dobili su svi vijećnici zajedno sa sazivom. Radi se o ošasnoj imovini 

odnosno poljoprivrednom zemljištu koje nam je pripalo nakon smrti vlasnika. Radi se poljoprivrednom 
zemljištu i to k.č.br. 1206 oranica Končanica površine 4841 m2 u k.o. Končanica. Početna cijena utvrđena 
je u visini od 0,64 kn/m2. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o prodaji poljoprivrednog 
zemljišta u k.o. Končanica u vlasništvu Općine Končanica jednoglasno je usvojen te je donesena 

Odluka o prodaji zemljišta 
 

 
- Aktualni sat  

 Bez pitanja. 
 

Rad ove 27. elektronske sjednice zaključen je 23. veljače 2021. godine u 18:00 sati.  

Prilog zapisnika su obrasci za glasovanje po točkama dnevnog reda. 

 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 
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