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KLASA: 021-05/20-01/02 
URBROJ: 2111/02-01-20-2 
Končanica, 23. travanj 2020. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 sa 21. elektronske sjednice VII saziva Općinskog vijeća Općine Končanica, održane u vremenu od  
22. travnja 2020. godine od 8:00 sati do 23. travnja 2020. godine do 12:00 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, Čović Ivana, Franjo Finek, Herout Alen, Herout Mladen, Koči 
Milouš, Matina Danijel, Matina Saša, Matošević Ivo i Škorić Trivo. 
 Vijećnicima je putem e-maila i neposrednom dostavom dostavljen sav materijal za 21. elektronsku 
sjednicu sa pojašnjenima Jedinstvenog upravnog odjela po svim točkama dnevnog reda (4. točke dnevnog 
reda) kao i dopuna (5. točka dnevnog reda) te zapisnik sa 20. sjednice. Na zapisnik sa prošle 20. sjednice 
nije bilo primjedbi i on je jednoglasno prihvaćen.  

Predloženi dopunjeni dnevni red 21. elektronske sjednice glasi: 
d  n  e  v  n  i      r  e  d 

 

1. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba 
na području Općine Končanica te određivanju cijene ukopa, 

2. Razmatranje te davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa Komunalca Končanica d.o.o., 

3. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica 
na višegodišnje korištenje prostora u Končanici, Končanica 341, 

4. Razmatranje te usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica, 

Dopuna: 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o zajedničkom 

koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano 
kretanje bez propusnice između grada Daruvara i općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i 
Sirač zbog prostorne povezanosti u jednu cjelinu, 

- Aktualni sat  
Na predloženi dopunjeni dnevni red nije bilo primjedbi a niti dopuna pa je on jednoglasno usvojen.  

 
1. Razmatranje te usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih 

osoba na području Općine Končanica te određivanju cijene ukopa 
Na temelju odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 

110/18 i 32/20) a sukladno donesenim Odlukama na prošloj sjednici Općinskog Vijeća Općine Končanica, 
izrađen je Nacrt Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine 
Končanica te određivanju cijene ukopa kojim bi se stavila navedena Odluka van snage jer je obavljanje 
komunalne usluge ukopa preneseno na trgovačko društvo Komunalac Končanica d.o.o. 

Sukladno navedenom potrebno je donijeti predloženu Odluku jer Općina Končanica više ne 
obavlja navedenu komunalnu uslugu ukopa kako bi došlo do usklađenja s Komunalcem Končanica d.o.o.  

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 
vršenju ukopa umrlih osoba na području Općine Končanica te određivanju cijene ukopa 
jednoglasno je usvojen te je donesena   

Odluka o stavljanju van snage Odluke o vršenju ukopa umrlih osoba na području 
Općine Končanica te određivanju cijene ukopa 
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2. Razmatranje te davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa Komunalca Končanica d.o.o. 
Komunalac Končanica d.o.o. je na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) dužan izraditi Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa. 

Prijedlog  Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa Vam dostavljamo u prilogu te se 
njima utvrđuju: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge 
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i 
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 
Davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa je 

preduvjet za donošenje istih a donošenje Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa je preduvjet za 
sklapanje ugovora između Općine Končanica i Komunalca Končanica d.o.o. o isporuci komunalne usluge 
ukopa. 

Davanjem prethodne suglasnosti na predložene Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa bi se stekli svi pravni uvjeti za sklapanje navedenog ugovora o isporuci komunalne usluge ukopa 
kojim bi se ispunile sve zakonske obveze za uredno funkcioniranje Komunalca Končanica d.o.o. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge ukopa Komunalca Končanica d.o.o. je jednoglasno usvojen te je 
donesena  

Odluka o suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa  
Komunalca Končanica d.o.o. 

 
3. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica 

na višegodišnje korištenje prostora u Končanici, Končanica 341 
ČOŠ Josipa Ružičke već dugo vremena koristi dio prostora poslovne zgrade Općine 

Končanica na adresi Končanica 341 (stara škola), međutim to korištenje prostora dosad nije regulirano 
nikakvim ugovorom. 

S obzirom da je to neprihvatljivo kako sa strane Općine Končanica tako i strane ČOŠ Josipa 
Ružičke Končanica ovim Nacrtom Odluke se predlaže pravno reguliranje korištenja navedenog prostora. 

Ovim Nacrtom Odluke se predlaže davanje prostora iz članka 2. Odluke na višegodišnje 
nenaplatno korištenje jer se radi o djelatnosti odgoja i obrazovanja djece kako bi se regulirao navedeni 
odnos na temelju zakona. 

U suštini se ništa ne bi promijenilo jer bi ČOŠ Josipa Ružičke nastavio koristiti prostore koje 
i do sada koristi, međutim mi bi izvršili svoju zakonsku obvezu što se tiče upravljanja nekretninama jer bi 
prihvaćanjem ove Odluke dobili pravnu osnovu za sklapanje ugovora sa ČOŠ Josipa Ružičke kojim bi 
pravno regulirali korištenje navedenog prostora. 

ČOŠ Josipa Ružičke je isto potrebno da ima sklopljen ugovor o korištenju prostora zbog 
implementacije propisa o zaštiti djece kao i propisa o mjerama zaštite na radu a to ništa ne mogu bez 
sklopljenog ugovora o korištenju navedenog prostora. 

Sukladno navedenom predlažemo prihvaćanje predloženog Nacrta Odluke kojim bi pravno 
regulirali korištenje navedenog prostora između Općine Končanica i ČOŠ Josipa Ružičke. 

Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o davanju Češkoj osnovnoj školi 
Josipa Ružičke Končanica na višegodišnje korištenje prostora u Končanici, Končanica 341 je 
jednoglasno usvojen te je donesena 

Odluka o davanju Češkoj osnovnoj školi Josipa Ružičke Končanica na višegodišnje 
korištenje prostora u Končanici, Končanica 341 

 
4. Razmatranje te usvajanje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica 
Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18 i 98/19), Zaključka Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, 
zaštitu okoliša i ruralni razvoj (KLASA: UP/I-612-07/19-01/25, URBROJ: 2103/1-07-19-4 od 07. listopada 
2019. godine) i Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica (KLASA: 320-02/18-01/06, URBROJ: 
2111/02-01-20-47 od 05. ožujka 2020.), Općina Končanica je provela  Javni uvid za nacrt Izmjena i dopuna 
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Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Končanica koji vam dostavljamo u prilogu. 

Izmjene i dopune se odnose na odredbe vezane uz: 
- provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 
- površine određene za zakup – maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta 

predviđenog za zakup iznosi 25,00 hektara. 
Javni uvid je trajao u razdoblju od 10. ožujka 2020.g. do 25. ožujka 2020. g. te su na 

predložene Izmjene i dopune Programa stigle dvije primjedbe. 
Prva primjedba je od OPG Karlović Gordane, koja je stigla u roku i koju vam dostavljamo 

u prilogu a njome se traži da određene čestice predviđene za povrat i zakup prenamijenimo u čestice 
predviđene za prodaju. S obzirom na gore navedene razloge koji su predmet javnog uvida ovih Izmjena i 
dopuna Programa (provedba postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i površine 
određene za zakup – maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta predviđenog za zakup iznosi 25,00 
hektara) ova tražena prenamjena nije predmet javnog uvida te kao takva nije osnovana niti joj se može 
udovoljiti.  

Sukladno tome predlažemo da se ova primjedba odbije kao neosnovana. 
Druga primjedba je od Poljodar Tima d.o.o., koja je isto stigla u roku i koju vam 

dostavljamo u prilogu koja se odnosi na predmet javnog uvida vezanog uz Izmjene i dopune Programa – 
odnosi se na površine određene za zakup – maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta predviđenog za 
zakup iznosi 25,00 hektara gdje navode razloge zašto bi trebalo ostati i dalje predviđeno 300 hektara. 

Sukladno tome pozivam vas da se očitujete prihvaćate li ili odbijate ovu primjedbu. 
Nakon očitovanja na pristigle primjedbe kao i sukladno očitovanju na iste molimo vas da se 

očitujete ako usvajate Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica a vezano uz: 

-  provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu 
-  površine određene za zakup – maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta 

predviđenog za zakup iznosi 25,00 hektara. 

kako bismo Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica mogli poslati na dobivanje suglasnosti u 
Ministarstvo poljoprivrede.  

Sve odnosno obije primjedbe su odbijene. 
Kako po ovoj točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Končanica je sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ usvojen te je donesena  

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica 

 
5. Razmatranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o zajedničkom 

koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano 
kretanje bez propusnice između grada Daruvara i općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i 
Sirač zbog prostorne povezanosti u jednu cjelinu 
U svrhu provedbe Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između Grada 
Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu 
cjelinu (bivša Općina Daruvar), potrebno je donijeti Odluku o davanju suglasnosti na navedeni 
Sporazum, kojom će se ovlastiti izvršna vlast za potpisivanje sporazuma. 

 Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o davanju suglasnosti na navedeni 
Sporazum, radi njegove provedbe. 

 Ovo će biti dopuna dnevnog reda 21. elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine 
Končanica, koja će biti održana u vremenu od 22. travnja od 8:00 sati do 23. travnja do 12:00 sati 
2020. godine. 

Kako po ovoj više točki nije bilo rasprave, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
sklapanje Sporazuma o zajedničkom koordiniranju i aktivnosti djelovanja civilne zaštite kojim se 
omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između Grada Daruvara i Općina Dežanovac, 
Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu cjelinu jednoglasno je usvojen 
te je donesena  
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Odluka o suglasnosti na sklapanje Sporazuma o zajedničkom koordiniranju i aktivnosti  
djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice 

između Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač 
zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu cjelinu 

 
 

- Aktualni sat  
 Bez pitanja. 

 
Rad ove 21. elektronske sjednice zaključen je 23. travnja 2020. godine u 12:00 sati.  

Prilog zapisnika su obrasci za glasovanje po točkama dnevnog reda. 

 

       Zapisničar:                      Predsjednik: 

________________            _____________________________ 

      /Oto Janda/                                                    /Zdenko Popovački/ 
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