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1. Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", 33/01, 60/01, 129/05,109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 19. Statuta 
Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje 09/06)  Općinsko vijeće Općine Žakanje 
na 33. sjednici održanoj dana 21. veljače 2013.  godine donijelo je 

 
I. IZMJENE I DOPUNE  

S T A T U T A 
OPĆINE ŽAKANJE  

 
Članak 1. 

 
 Članak 19. mijenja se i glasi: 
 «Općinsko vijeće ima 11 članova.» 
 

Članak 2. 
 

 U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 
 «Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi 
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog 
vijeća.» 
 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 3. 
 

 U članku 22. stavku 2. riječ: «troškova» briše se. 
 Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
 «Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok 
obavljaju dužnost.» 
 

Članak 4. 
 

 U članku 25. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  
 «Dva potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda 
predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.» 
 Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.  postaju stavci 3. , 4., 5., 6., 7., 8. i 9. 
 

Članak 5. 
 

  U članku 27. stavak 1. točka 15. mijenja se i glasi: 
«Osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje 

druge osobe određene zakonom, drugim propisom i statutom.» 
 

Članak 6. 
 

 U članku 34. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase: 
«Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost 

općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom. 
Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika 

koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost 
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općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije 
godine mandata u Općini Žakanje. 

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima 
sva prava i dužnosti općinskog načelnika.» 

Članak 7. 
 

 U članku 35. stavku 2. riječi: «opći i izravni» zamjenjuju se riječju «neposrednim». 
  

Članak 8. 
 

 Članak 36. mijenja se i glasi: 
 «Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani 
obavljati profesionalno. 
 Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome na  koji način će obnašati 
dužnost.  
 Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. 
ovog članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 
 Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se dan početka 
mandata određen posebnim zakonom. 
 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u 
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje. 
 Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave 
obavijesti iz stavka 5. ovog članka.» 
 

Članak 9. 
 

 Iza članka 36. dodaju se članci 36.a., 36.b. i 36.c. koji glase: 
 

«Članak 36.a. 
 

 Osobe iz članka 36. ovog Statuta koje dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme 
profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a 
vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja. 
 Osobe iz članka 36. ovog Statuta koje dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na 
naknadu za rad. 
 Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad osoba iz stavka 1. i 2. 
ovog članka, kao i druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika određuju se posebnim zakonom. 
 Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na 
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 
6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 
 Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na 
naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće 
koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 
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 Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po 
prestanku obavljanju dužnosti. 
 Naknada iz stavka 4. i 5. ovog članka isplaćuje se na teret proračuna Općine Žakanje. 
 Prije isteka roka iz stavka 4. i 5. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti 
zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja 
profesionalno. 
 
 

Članak 36.b. 
 

 Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik i njegov zamjenik 
koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda 
odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju 
obveze i prava državnih dužnosnika. 
 

Članak 36.c. 
 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka 
o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.» 
 

Članak10. 
 

 Članak 37. mijenja se i glasi: 
 «Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u 
slučajevima propisanim posebnim zakonom. 
 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu 
Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih 
izbora za novog općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.» 
 

Članak 11. 
 

 Članak 38. mijenja se i glasi: 
 «Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati 
putem referenduma. 
 Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Općine Žakanje 

Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njime u skladu sa Zakonom. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika. 
Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati 

prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za 
opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.» 
 

Članak 12. 
 

Članak 39. mijenja se i glasi: 
 «Odluku o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno 
s njime donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, 
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uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine 
Žakanje. 
 Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona 
kojim se utvrđuje provedba referenduma.» 
 

Članak 13. 
 

 Iza članka 39. dodaje se članak 39a. koji glasi: 
 

«Članak 39.a. 
 

 Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine 
mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do 
provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji 
je izabran zajedno s njime, a ako je mandata prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik vlade Republike Hrvatske. 
 Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine 
mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog 
načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim. 
 Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo 
njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika. 
 Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika, raspisat će 
se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe 
prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike 
Hrvatske. 
 Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio 
opozivom,, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. 
Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade 
Republike Hrvatske. 
 O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo 
državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.» 
 

Članak 14. 
 

 Članak 40 stavak 2. mijenja se i glasi: 
 «Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima 
pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u 
roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od 
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene 
nedostatke u općem aktu.» 
 Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: 
 «Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovog članka, općinski 
načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji 
i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. 
  Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti 
osnovanost odluke općinskog načelnika o obustavi primjene općeg akta.» 
 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 
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Članak 15. 
 

 U članku 42. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 «Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u 
slučaju iz članka 34. stavka 2. ovog Statuta.» 
 

Članak 16. 
 

 U članku 43. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: 
 «5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Žakanje i 
raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima.» 
 Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: 
 «6. imenuje i razrješuje predstavnike Općine Žakanje u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 27. stavka 1. točke 4. ovog Statuta, osim 
ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,» 
 U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 7.  iza riječi: «utvrđene» dodaju se riječi: 
«zakonom i». 
 Stavak 2. mijenja se i glasi: 
 «U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovog članka općinski načelnik može odlučivati o visini 
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganja ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski 
načelnik može odlučivati  najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 
kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i 
pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine 
Žakanje i provedeno u sladu sa zakonom.» 
 Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:  
 «O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom 
većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovog članka odlučuje Općinsko vijeće. 
 Odluka o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 6. ovog članka općinski načelnik 
dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u 
Službenom glasniku Općine Žakanje.» 
 

Članak 17. 
 

 Iza članka 47. dodaje se članak 47.a. koji glasi: 
 

«Članak 47.a. 
 

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz članka 47. ovog 
Statuta odlučuje Općinsko vijeće. 

Temeljem odluke Općinskog vijeća općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju 
zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, 
status pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.» 
 

Članak 18. 
 

 Članak 50. mijenja se i glasi: 
 «Temeljni financijski akt Općine Žakanje je proračun. 

 Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 
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 Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću 
donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik može povući i nakon 
glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. 
 Proračun Općine Žakanje dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim 
zakonom. 

Ukoliko se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka 
godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 
mjeseca. 

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i 
svojim poslovnikom. 

Predlagatelji utvrđeni poslovnikom Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje 
odluke o privremenom financiranju. 

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 
dana od donošenja. 

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni oluka o privremenom 
financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s 
posebnim zakonom.» 
 

Članak 19. 
 

 U članku 55. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: «(upravne stvari).» 
 U stavku 2. iza riječi «donose» dodaje se riječ «prvostupanjska». 
 Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase: 
 «Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem 
upravnom postupku. 
 Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno 
odredbama Zakona o upravnim sporovima.» 
 

Članak 20. 
 

 Članak 56. briše se. 
 

Članak 21. 
 

 Iza članka 57. dodaje se članak 57.a. koji glasi: 
 

«Članak 57.a. 
 

 «Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu 
donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, 
svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 
 U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u 
slučaju: 

1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo, 
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice, 
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Općine Žakanje, 
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od 
godine od donošenja pojedinačnog akta. 
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Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.» 

 
Članak 22. 

 
U članku 58. stavak 3. mijenja se i glasi: 
«Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog 

jedne trećine članova Općinskog vijeća, općinskog načelnika, 20% ukupnog broja birača 
upisanih u popis birača Općine Žakanje i većine vijeća mjesnih odbora na području općine 
Žakanje.» 

Stavak 5. mijenja se i glasi: 
«Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim ako je 

referendum savjetodavni.» 
 

Članak 23. 
 

 U članku 63. iza stavka 2. dodaje se novi stavci 3. i 4. koji glase: 
«Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 
  Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora 
provodi se odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova 
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.» 

Dosadašnji stavak  3.  briše se. 
Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8. 
 

Članak 24. 
 

 Iza članka 63. dodaju se članci 63.a. i  63.b.  koji glase: 
 

«Članak 63.a. 
 

 Općina Žakanje dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. 
 Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće. 
 

Članak 63.b. 
 

 Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih 
odbra rješava Općinsko izborno povjerenstvo, utvrđeno Odlukom o imenovanju Općinskog 
izbornog povjerenstva koju donosi Općinsko vijeće.  
 Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je 
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom uredu državne uprave.» 
 

Članak 25. 
 

 U članku 69. stavku 1. riječi: «tajnim glasovanjem» zamjenjuju se riječima: «većinom 
glasova svih članova». 
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Članak 26. 
 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 
Žakanje», osim članaka 7., 8., 9 i 16. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o 
raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove Općinskog vijeća Općine 
Žakanje i Općinskog načelnika. 
 Članak 10. ovog Statuta stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o lokalnim 
izborima kojim će se urediti izbor Općinskog načelnika. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/1 
URBROJ: 2133/18-01-13-1 
Žakanje, 21. veljače 2013. 
  
        Predsjednik 
              Općinskog vijeća 
 
               Zlatko Bućan, v.r. 
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 2. Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 28/10) i članka  Statuta Općine Žakanje (Službeni 
glasnik Općine Žakanje broj 3/09) Općinsko vijeće Općine Žakanje, na prijedlog načelnika, 
na  33.  sjednici održanoj dana 21. veljače 2013. godine  donosi 
 

ODLUKU 
 

O izmjenama i dopunama 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće  

službenika i namještenika 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje 

 
 

Članak 1. 
 

 U članku 3. stavku 1. iza naslova «RADNA MJESTA III KATEGORIJE» dodaje se 
podnaslov «STRUČNI SURADNIK». 
 
 Ispod podnaslova dodaje se točka 2. koja glasi: 
«2.    STRUČNI SURADNIK ZA    8 1,90» 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
- KOMUNALNI REDAR 

  
 Točka 4. briše se. 
 
 Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i  4.. 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku 
Općine Žakanje». 
 
 
KLASA: 100-01/10-01/3    
URBROJ: 2133/18-01-13-1 
Žakanje, 21. veljače 2013. 
 
        Predsjednik 
               Općinskog vijeća 
 
                Zlatko Bućan, v.r. 
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3. Na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 
03/09), Općinsko vijeće Općine Žakanje na 33. sjednici održanoj dana 21. veljače 2013. 
godine donijelo je 

 
               O  D  L  U  K  U 

 
O POZIVNOM NATJE ČAJU PREDLAGAČIMA ZA DODJELU PRIZNANJA 

OPĆINE ŽAKANJE ZA 2012. GODINU  
 

Članak 1. 
 
 Pozivaju se svi ovlašteni predlagači za dodjelu priznanja općine Žakanje za 2012. 
godinu da u skladu članka 13. Statuta Općine Žakanje dostave svoje prijedloge za dodjelu 
priznanja općine Žakanje. 
  
  

Članak 2. 
 
 Ovlašteni predlagači svoje prijedloge moraju dostaviti Općinskom vijeću Općine 
Žakanje najkasnije do 31. ožujka 2013.  godine. 
  
  

Članak 3. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Žakanje. 
 
KLASA:    021-05/13-01/6 
URBROJ: 2133/18-01-13-1 
Žakanje, 21. veljače 2013.g. 

 
                                                             

      PREDSJEDNIK 
                                                                                  OPĆINSKOG VIJE ĆA 
  
                                                                                                   Zlatko Bućan, v.r. 
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4. Općinsko vijeće Općine Žakanje na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje 
(Službeni glasnik Općine Žakanje br. 3/09) na 33. sjednici održanoj dana 21. veljače 2013. 
godine donijelo je 
  
  

O  D  L  U  K  U 
 
     O OVLAŠTENOM PREDLAGA ČU ZA OPĆINSKA PRIZNANJA  

ZA 2012. GODINU 
 
 

Članak 1. 
  
  
 Ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2012. godinu na području općine 
Žakanje smatraju se: 
  

- sve pravne osobe sa sjedištem na području općine Žakanje 
- sve udruge građana sa sjedištem na području općine Žakanje 
- svi MO sa područja općine Žakanje, putem kojih mogu prijedloge 

dostavljati sve fizičke osobe s područja općine Žakanje 
           -     sve fizičke osobe – obrtnici sa sjedištem na području općine Žakanje. 

  
  

Članak 2. 
  

  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Žakanje. 
  
KLASA:    021-05/13-01/6 
URBROJ: 2133/18-01-13-2 
Žakanje, 21. veljače 2013.g. 
                       PREDSJEDNIK 
                                                                                   OPĆINSKOG VIJE ĆA 

  
                          Zlatko Bućan, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BROJ 01/13                               SLUŽBENI GLASNIK                                   STRANA 14. 

5. Temeljem članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje" broj 
03/09) i članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine 
Žakanje («Službeni glasnik Općine Žakanje» broj 2/07) Općinsko vijeće Općine Žakanje na 
33. sjednici održanoj dana 21. veljače 2013. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o odobrenju radnog vremena 
 

Članak 1. 
 

 Caffe baru «Barba» Žakanje,  odobrava se radno vrijeme, kako slijedi: 
 

- PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK  
od 07,00 – 23,00 sata 
 

- PETAK, SUBOTA, NEDJELJA I PRAZNIK 
od 07,00 – 02,00 sata 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Žakanje. 
 
KLASA:     021-05/13-01/4 
URBROJ: 2133/18-01-13-2 
Žakanje, 21. veljače 2013.g. 
 
 
 

 
          PREDSJEDNIK 
  OPĆINSKOG VIJE ĆA 
          Zlatko Bućan, v.r. 
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6. Temeljem članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 
3/09) dana 28. prosinca 2012. godine načelnik Općine Žakanje donosi 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju Povjerenstva za popis i provođenje popisa 
imovine i obveza Općine Žakanje 

 
 
      I 
 
  Osniva se Povjerenstvo za popis i provođenje  popisa imovine i obveza Općine 
Žakanje na dan 31. prosinca 2012. godine, u slijedećem sastavu: 
 

1. Ivan Sopčić, predsjednik 
2. Evica Kuzman, član 
3. Zlatko Priselac, član 

 
 

II 
 
 Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA:   021-05/10-01/22 
URBROJ: 2133/18-03-12-1 
Žakanje, 28. prosinca 2012.g. 
 
 
 
         N A Č E L N I K 
         Nikola Sopčić, v.r. 
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7.  Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 86/08.), članka 32. Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podru čnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, 74/10) i članka 43. Statuta Općine Žakanje («Službeni glasnik općine Žakanje», 
3/09) donosim 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
 

    PRAVILNIKA 
                  o unutarnjem redu Jedinstvenog up ravnog odjela 
                                                   općine Žakanje 
 

Članak 1. 
 
U članku 6., stavak 1., podstavak 1., mijenja se i glasi: 
«Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: I. 
Potkategorija: Glavni rukovoditelj 
Klasifikacijski rang: 1 
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 
Stručno znanje: 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili pravnog smjera 
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- organizacijske sposobnosti 
- komunikacijske vještine 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 

Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova: Poslovi radnog mjesta 100 % 

- Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima; 
- Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad 

zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela; 
- Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća i odbora, te vodi 

zapisnike sjednica;  
- Brine o zakonitom radu općinskog vijeća;  
- Sudjeluje u izradi nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti i samoupravnog 

djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave; 
- Obavlja operativne i stručne poslove na izradi nacrta i prijedloga proračuna općine, 

izmjena i dopuna proračuna, te izrađuje prateću dokumentaciju uz iste; 
- Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu;  
- Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju 

i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za 
rad; 

- Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela;  
- Upravlja postupkom javne nabave;  
- Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti; 
- Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima 

lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama; 
- Prati proračune pozicije, te o tome izvješćuje načelnika, 
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- Izrađuje sve potrebite evidencije i izvješća rashoda, prodaje, prijenosa na drugog 
korisnika i sl. 

- Vodi knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara po vrstama, namjeni i vrijednostima 
i sl. 

- Usklađuje analitičke evidencije sa stanjem bilance glavne knjige, 
- Sudjeluje u izradi proračuna Općine Žakanje, te izradi izmjena i dopuna proračuna; 
- Redovito prati i analizira izvršenje prihoda i rashoda proračuna po vrstama i namjeni; 
- Obavlja kontiranje financijsko materijalne dokumentacije; 
- Razvrstava i kontira dnevne izvode po računima; 
- Izrađuje bruto bilance i zaključke listove, te brine o urednom knjiženju 

knjigovodstvenih dokumenta; 
- Usklađuje analitiku sa sintetikom, te brine o odlaganju i čuvanju financijskih 

dokumenata; 
- Vrši kontrolu i plaćanje ulaznih faktura; 
- Vrši fakturiranje i naplatu po izlaznim fakturama, te vodi potrebne evidencije; 
- Obavlja poslove vezane uz obračun, isplatu i evidenciju naknada za rad vijećnika i 

radnih tijela, 
- Prati zakonske propise za obračun i isplatu plaća zaposlenih i ostalih naknada za 

zaposlene (porezi, doprinosi, osobni odbici, uplatni računi na koje se uplaćuju porezi i 
doprinosi), te naknade za rad radnih tijela; 

- Izrađuje statističke i ostale propisane izvještaje vezane za isplatu plaća, naknada plaća, 
naknada za rad i svih drugih primanja; 

- Vrši knjiženja poslovnih događaja u knjigovodstvenim evidencijama; 
- U skladu sa zakonskim propisima odlaže i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju i 

isprave; 
- Vodi blagajničko poslovanje; 
- Vodi brigu o zakonskim rokovima dostave financijskih izvještaja, statističkih i drugih 

izvještaja; 
- Dostavlja sve financijske i statističke izvještaje (Državnom uredu za reviziju, FINI, 

Poreznoj upravi, Državnom uredu za statistiku, Ministarstvu financija); 
- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika 

Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog 
obrazovanja, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti 
imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima 
najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale 
uvjete za imenovanje.» 
 

Članak 2. 
 

U članku 6., stavak 1., podstavak 3., mijenja se i glasi: 
«Osnovni podaci o radnom mjestu: 
Kategorija: III 
Potkategorija: Stručni suradnik  
Klasifikacijski rang: 8. 
Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE  
          POSLOVE- KOMUNALNI REDAR 
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Stručno znanje: 

- sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke pravnog ili građevinskog 
smjera 

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- položen državni stručni ispit 
- poznavanje rada na računalu 
- vozačka dozvola B kategorije 

Broj izvršitelja: 1 
Opis poslova: Poslovi radnog mjesta 100 % 

- Obavlja stručne, tehničke i ostale poslove iz područja graditeljstva, urbanizma u 
skladu s važećim zakonskim propisima; 

- Obavlja upravne poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, 
vodoopskrbe, zaštite čovjekovog okoliša, komunalnog redara, te druge poslove iz 
nadležnosti lokalne samouprave po nalogu pročelnika; 

- Vodi  evidenciju zaduženja i naplate komunalne naknade za fizičke i pravne osobe te 
obrtnike, 

- Vodi evidenciju zaduženja i naplate grobne naknade,  
- Priprema rješenja i vodi evidenciju  za obračun i naplatu komunalnog doprinosa; 
- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika» 

 
 

Članak 3. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA:   100-01/10-01/3 
URBROJ: 2133/18-03-13-1 
Žakanje, 07. siječnja 2013. 
 

NAČELNIK 
         Nikola Sopčić, v.r. 
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8.  Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08) i članka 43. Statuta 
Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje broj 03/09),  načelnik Općine Žakanje 
donosi 
 

P L A N 
 prijama u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Žakanje za 2013. godinu 
 

I 
 Ovim Planom prijama u službu uređuje se prijam u službu službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje u 2013. godini. 
 

II 
 U Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje tijekom 2013. godine planira se:  

- imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, jednog 
izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme. 

- prijem stručnog suradnika/ce za komunalno gospodarstvo- komunalni redar, jedan 
izvršitelj ica na neodređeno vrijeme. 

 
IV 

 Općina Žakanje ne planira zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u 2013. 
godini. 
 

V 
 Plan prijama u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Žakanje stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Žakanje. 
 
KLASA : 100-01/13-01/1 
URBROJ: 2133/18-03-13-1 
Žakanje, 10. siječnja 2013 
 
 

Načelnik 
Općine Žakanje 

 
         Nikola Sopčić, v.r. 
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9. Temeljem članka 5. Socijalnog programa Općine Žakanje za 2012. godinu (Službeni 
glasnik Općine Žakanje broj 05/12) i  članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik 
Općine Žakanje br. 3/09)  dana  28. siječnja 2013. godine, načelnik Općine Žakanje donio je 
 

R J E Š E N J E 
 

                                                                I 
 

 JOSIPU HAJSANU, iz Stankovci 6, Žakanje, priznaje se pravo na podmirenje 
troškova električne energije za mjesece: siječanj, veljača i ožujak 2013. godine, u 
sveukupnom iznosu od  397,98 kn (tristodevedesetsedamkuna i devedesetosamlipa). 
 
      II 
 
 Sredstva iz točke 1. doznačit će se na žiro-račun broj 2484008-1500088632, HEP 
d.o.o. Elektra Karlovac Pogon Ozalj, a osigurana su u Proračunu Općine Žakanje za 2013. 
godinu. 
 

III 
 
 Rješenje će biti objavljeno u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA:     022-05/12-01/27 
URBROJ: 2133/18-03-13-1 
Žakanje, 28. siječnja 2013.g. 
  
         N A Č E L N I K 
                               Nikola Sopčić, v.r. 
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10. Temeljem članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje 3/09), 
načelnik Općine Žakanje dana  29. siječnja 2013. godine donosi 
 
     Z A K L J U Č A K 
 

     I 
 
 Iz Proračuna Općine Žakanje za 2013. godinu – konto 32375, pozicija 42 – 
Geodetsko-katastarske usluge, podmirivat će se troškovi izdavanja posjedovnih listova  
fizičkim i pravnim osobama s područja općine Žakanje, za katastarske čestice koje pripadaju 
području općine Žakanje. 
 
      II 
 
 Pravo iz točke I Zaključka  u 2013. godini ostvarivat će  fizičke i pravne osobe s 
područja općine Žakanje, koje imaju podmirene sve obveze  prema Općini Žakanje 
(komunalna naknada, komunalni doprinos), te druge obveze propisane zakonom.  
 
 Ukoliko se traži posjedovni list za drugu osobu ili posjednika i ta druga osoba ili 
posjednik mora imati podmirene sve obveze iz stavka 1. ovog članka. 
 
      III 
 
 Sredstva će se doznačivati na žiro-račun Državne geodetske uprave, Područni ured za 
katastar Karlovac, Odsjek za katastar nekretnina Ozalj, po ispostavljenim računima. 
      
      IV 
 
 Zaključak će biti objavljen u «Službenom glasniku općine Žakanje». 
 
KLASA: 022-05/13-01/5 
URBROJ: 2133/18-03-13-1 
Žakanje, 29. siječnja 2013.g 
 

        N A Č E L N I K 
 
             Nikola Sopčić, v.r. 
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11. Temeljem članka 24, 25. i 26. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08) te  članka 43. Statuta Općine 
Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09) Općinski načelnik Općine Žakanje dana 
31. siječnja 2013. godine donosi slijedeće 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

 
I 

 Anita Srbelj-Dehli ć, VSS – diplomirani ekonomista, ukupni radni staž: 5 godina, 3 
mjeseca i 16 dana, rad u struci: 5 godina, 3 mjeseca i 16 dana, s položenim stručnim ispitom, 
imenuje se za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje na neodređeno 
vrijeme, počevši od 01. veljače 2013. godine,  uz probni rad od tri mjeseca. 
  

II 
 Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 
od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju. 
 

III 
 Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA : 112-03/13-01/1 
URBROJ: 2133/18-03-13-2 
Žakanje, 31. siječnja 2013.g.  
                NAČELNIK 
         OPĆINE ŽAKANJE 
           Nikola Sopčić, v.r. 
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12. Temeljem članka  27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08) te  članka 43. Statuta Općine Žakanje 
(Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09) Općinski načelnik Općine Žakanje dana 31. siječnja 
2013. godine donosi slijedeće 
 

RJEŠENJE 
o  r a s p o r e d u 

 
                  I 

 Anita Srbelj-Dehli ć, VSS – diplomirani ekonomista, ukupni radni staž: 5 godina, 3 
mjeseca i 16 dana, rad u struci: 5 godina, 3 mjeseca i 16 dana, s položenim stručnim ispitom 
raspoređuje se na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje.na 
neodređeno vrijeme, počevši od 01. veljače 2013. godine, uz probni rad od tri mjeseca.  
 
                                                                           II 
 Plaća će se obračunavati i isplaćivati sukladno Odluci o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje («Službeni 
glasnik Općine Žakanje», 6/10), koja vrijednost koeficijenta iznosi 2,06 i Odluci o visini 
osnovice za obračun plaće službenika i namještenika («Službeni glasnik Općine Žakanje», 
06/10), koja iznosi 4.090,00 kuna bruto 

 
III 

 Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA : 112-03/13-01/1 
URBROJ: 2133/18-03-13-3 
Žakanje, 31. siječnja 2013.g.  
 
                NAČELNIK 
         OPĆINE ŽAKANJE 
            Nikola Sopčić, v.r. 
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13. Temeljem članka 24, 25. i 26. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08) te  članka 43. Statuta Općine 
Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09) Općinski načelnik Općine Žakanje dana 
31. siječnja 2013. godine donosi slijedeće 
 

RJEŠENJE 
o  prijmu u službu 

 
I 

 Ivan Sopčić, VŠS – upravni pravnik, ukupni radni staž: 27 godina, 10 mjeseci i sedam 
dana, rad u struci: 11 godina, 1 mjesec i 23 dana, prima se u  službu stručnog suradnika za 
komunalno gospodarstvo – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje,  na 
neodređeno vrijeme, počevši od 01. veljače 2013. godine,  uz probni rad od tri mjeseca. 
  

II 
 Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku 
od 30 dana od dana dostave rješenja o prijmu. 
 

III 
 Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA : 112-03/13-01/2 
URBROJ: 2133/18-03-13-2 
Žakanje, 31. siječnja 2013.g.  
                NAČELNIK 
         OPĆINE ŽAKANJE 
           Nikola Sopčić, v.r. 
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14. Temeljem članka  27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08) te  članka 43. Statuta Općine Žakanje 
(Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09) Općinski načelnik Općine Žakanje dana 22. veljače 
2013. godine donosi slijedeće 
 

RJEŠENJE 
o  r a s p o r e d u 

 
I 

 Ivan Sopčić, VŠS – upravni pravnik, ukupni radni staž: 27 godina, 10 mjeseci i 29 
dana, rad u struci: 11 godina, 2 mjeseca i 15 dana,  raspoređuje se na radno mjesto stručnog 
suradnika za komunalno gospodarstvo – komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Žakanje, na neodređeno vrijeme, počevši od 01. veljače 2013. godine, uz probni rad 
od tri mjeseca.  
 
                                                                           II 
 Plaća će se obračunavati i isplaćivati sukladno Izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Žakanje («Službeni glasnik Općine Žakanje», 1/13), koja vrijednost koeficijenta 
iznosi 1,90 i Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika («Službeni 
glasnik Općine Žakanje», 06/10), koja iznosi 4.090,00 kuna bruto. 

 
III 

 Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA : 112-03/13-01/2 
URBROJ: 2133/18-03-13-3 
Žakanje, 22. veljače 2013.g.  
                NAČELNIK 
         OPĆINE ŽAKANJE 
           Nikola Sopčić, v.r. 
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15. Temeljem članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje" broj 
03/09) i članka 7. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine 
Žakanje («Službeni glasnik Općine Žakanje» broj 2/07) načelnik Općine Žakanje dana 08. 
veljače 2013. godine donio je 
 

RJEŠENJE 
 

o odobrenju radnog vremena 
 

Članak 1. 
 

 Caffe baru «Barba» Žakanje,  odobrava se produženje radnog vremena, kako slijedi: 
 

- PETAK, 08. veljače 2013. godine do 02,00 sata i 
- SUBOTA, 09. veljače 2013. godine do 02,00 sata. 

 
Članak 2. 

 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 
Općine Žakanje. 
 
KLASA:     021-05/13-01/4 
URBROJ: 2133/18-03-13-1 
Žakanje, 08. veljače 2013.g. 

 
          NAČELNIK 

 
       Nikola Sopčić, v.r. 
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