ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 11.12.2014. godine u 16,00 sati
Nazočni: Vesna Hajsan-Dolinar, Zlatko Jaklević, Zlatko Bućan, Mirjana Bregar, Zvonko Kožar, Danijel Jurkaš,
Branko Zvonković, Mario Kohanić, Dragutin Blažina, Antun Brunski
Ostali nazočni: Nikola Sopčić, načelnik, Denis Mihelić, zamjenik načelnika, Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica
Nije nazočan: Stjepan Plesac

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje, gospođa Vesna Hajsan-Dolinar otvorila je 12. sjednicu Općinskog
vijeća Općine Žakanje, pozdravila je sve prisutne, te predložila slijedeći dnevni red
DNEVNI RED
1. a) Usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
b) Usvajanje zapisnika sa 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2014. Godinu
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Žakanje
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. Godinu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2014. Godinu
7. Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2015. Godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2016.- 2017. Godinu
8. Prijedlog Plana razvojnih programa
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. Godinu
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
12. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2015. Godinu
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2015. Godinu
14. Prijedlog Socijalnog programa za 2015. Godinu
15. Prijedlog programa poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i seoskog turizma
16. Prijedlog Plana zimske službe u sezoni 2014/2015.
17. Izvješće o obavljeno reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na
području Karlovačke županije
18. izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Karlovačke županije
19. Prijedlog Plana nabave za 2015. Godinu
20. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Žakanje

Dnevni red jednoglasno je usvojen
-

Aktualni sat

Vijećnik Dragutin Blažina postavio je pitanje zašto se javna rasvjeta u nekim mjestima pali ranije, a negdje
kasnije, dok u pojedinim mjestima gori i cijelu noć.
Načelnik Nikola Sopčić je rekao da se inače javna rasvjeta pali na senzore, dakle čim se smrači, a za ovaj nastali
problem upoznat ćemo koncesionare te im dati nalog da isti poprave.
Vijećnik Zvonko Kožar pitao je da li će se u Jurovskom Brodu asfaltirati nerazvrstana cesta, te kakvi su planovi u
svezi uređenja kanala Žakanje-Jurovski Brod budući da je uslijed ovogodišnjih velikih kiša došlo do velikih
problema pri čemu je stradala i privatna kuća.

Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako smo aplicirali projekt na natječaj MRRFEU, no projekt nije odobren te
se u 2014. Godini nisu modernizirale planirane nerazvrstane ceste, ali će se u 2015 godini ponovno aplicirati na
natječaje. U svezi kanala Žakanje-Jurovski Brod načelnik se slaže da ga je nužno adekvatno urediti no to je i
dosta teško zbog rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Pogreške su učinjene već pri samoj izgradnji kanala, i to
će se trebat u narednom razdoblju urediti, te će se učiniti i određeni pritisci na Hrvatske vode kako bi se
problem riješio.
Vijećnica Mirjana Bregar napomenula je kao je spomenuti kanal prije cca 7 godina bio metar i pol dublji nego
što je sada, te je postavila je pitanje tko je nadležan za održavanje i čišćenje kanala.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako je kanal od Hrvatskih voda i one su dužne čistiti ga i održavati, mada
je mišljenja da svaki vlasnik zemljišta uz kanal bi sam trebao očistit dio jer to nije veliki problem.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje u kojoj je fazi natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH u Kohanjcu, te traži u ime kluba vijećnika HSP-a AS da dobije pismeni odgovor što je sve
napravljeno po vijećničkim pitanjima kluba.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako će se pismeno odgovoriti što je napravljeno po vijećničkim pitanjima.
U svezi natječaja za poljoprivredno zemljište odgovorio je kako općina Žakanje više nije nadležna za isto, te da
je sve poslove preuzela Agencija te ona raspisuje natječaj za zakup, ali ne prodaju. Natječaj je već bio raspisan,
ali sam postupak još nije završen.
Vijećnik Antun Brunski tražio je popis korisika Socijalne pomoći s područja Općine Žakanje.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako općina temeljem popisa korisnika zajamčene minimalne naknade
isplaćuje pomoći sukladno Socijalnom programu.
Popis korisnika zajamčene minimalne naknade uručen je vijećniku odmah nakon završetka sjednice Općinskog
vijeća.
Ad1.)
a) Zapisnik sa 10. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje jednoglasno je usvojen
b) Zapisnik sa 11. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje jednoglasno je usvojen

Ad2.)
Predsjednica Općinskog vijeća Vesna Hajsan-Dolinar predlaže jednu raspravu po točkama dnevnog reda od 2
do 6.
Vijećnici su prihvatili takav prijedlog.

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2014. Godinu te
upoznala vijećnike s glavnim izmjenama u predloženom Proračunu, a ujedno je i tumačila izmjene i dopune
pojedinih programa iz točaka dnevnog reda od 3 do 6 budući da su one vezane uz same izmjene i dopune
Proračuna.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje zašto je pozicija u prihodima Spomenička renta ima negativnu
vrijednost te s kojim datumom je prikazano stanje ostvarenja.
Pročelnica mu je odgovorila kako Općina prihod od spomeničke rente ne naplaćuje temeljem svojih akata nego
je to zajednički prihod države, županije i općine, te se preko sustava riznice vrši naplata i raspored iste.
Negativna vrijednost je iz razloga što je u prethodnim razdobljima uplaćeno više sredstava na račun Općine, a
kasnije je preknjiženjem automatski iznos vraćen u državni proračun. Stanje ostvarenja prikazano je s danom
06.12. 2014.

Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanja zbog čega se povećava stavka Naknade članovima predstavničkih i
izvršnih tijela te koje su to naknade, što je sadržano u stavkama ostale računalne usluge, ostale nespomenute
usluge, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Pitao je i koja je funkcija Razvojne agencija i koliko ona
doprinosi Općini Žakanje.
Pročelnica je odgovorila da su to naknade za članove vijeća, naknada predsjednici vijeća, te naknade za
načelnika i zamjenika načelnika, a sredstva na toj poziciji se povećavaju budući da se kod planiranja proračuna u
početku nisu planirala u dovoljnom iznosu. Na poziciji ostale računalne usluge knjiže se računi za održavanje
programa koji se koriste u svakodnevnom poslovanju, na poziciji ostale nespomenute usluge knjiženi su
troškovi npr. RTV pristojba, objava oglasa i sl, a na poziciji Ostali nespomenuti rashodi su vijenci, svijeće,
materijali i stini dijelovi za održavanje i popravke.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako su svi gradovi i općine s područja Karlovačke županije suvlasnici
Razvojne agencije te sve fizičke i pravne osobe mogu koristiti njihove usluge.
Vijećnik Antun Brunski pitao je koliko iznosi dug Općine u odnosu na preneseni dug iz 2013. Godine.
Pročelnica je odgovorila da je dug smanjen, a po konačnom obračunu i izradi završnog izvješća utvrdit će se
koliko će on iznositi na kraju 2014. Godine. Trenutne obveze iznose cca 260.000 kn.
Viječnik Zvonko Kožar postavio je pitanje zašto se smanjuju sredstva za vjerske zajednice.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kao se sredstva smanjuju zato što je prvotno bilo u planu da će se preko
župe uređivati spomen obilježja, ali se projekt realizirao direktno preko općine, pa na poziciji za vjerske
zajednice sredstva nisu utrošena.
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2014. godinu sa 8
glasova ZA I 2 glasa SUZDRŽAN.
Ad3.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u
204. godini sa 8 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.
Ad4.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. Godini sa 7 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN.
Ad5.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi JEDNOGLASNO.
Ad6.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi II. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Žakanje za 2014.
Godinu JEDNOGLASNO.
Ad7.)
Vijećnik Zlatko Bućan predložio je da se u Proračunu Općine Žakanje za 2015. godini više sredstava izdvoji za
redovnu djelatnost NK Croatia'78, Žakanje, te se tako pozicija Proračun 149 poveća za 10.000 kuna te ona iznosi
45.000 kuna, a da se slijedom stoga umanji pozicija Proračuna 71 za 10.000 kuna te ona iznosi 90.000 kuna.
Načelnik Nikola Sopčić prihvatio je prijedlog vijećnika Zlatka Bućana.
Predsjednica Vesna Hajsan-Dolinar podržala je i pohvalila prijedlog za povećanje sredstava za NK Croatia
budući da NK jedini brine o sportskom zdravlju djece, mladih i stariji.
Vijećnik Danijel Jurkaš napomenuo je kako je NK Croatia svakako promovira naš kraj, ali da Općina Netretić i
više izdvaja za sport. Također smatra da se sredstva za Poslovnu zonu ne bi trebala smanjivati, već da se na više
pozicija smanje sredstava kako bi se povećala pozicija za NK Croatia. Mišljenja je i da Općina ne bi trebala

izdvajati sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Karlovac , budući da smo predaleko te njihove usluge ne
možemo koristiti efikasno, osim u tehničkoj pomoći na cesti. Navodi da je održan sastanak te je predloženo da
bi svoje usluge na našem području moglo pružiti Vatrogasno društvo Metlika, budući da su nam oni bliže.
Također najavljuje javnu vježbu na benzinskoj pumpi.
Načelnik Nikola Sopčić rekao je da su sredstva planirana za JVP zanemarivo mala, ako uzmemo u obzir da bi
pojedinačna intervencija koštala puno više.
Općinsko vijeće Općine Žakanje sa 9 glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN donosi Proračun Općine Žakanje za
2015. Godinu s predloženom izmjenom i dopunom te projekcije Proračuna za razdoblje 2016-2017.
Ad8.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić obrazložila je Plan razvojnih programa koji je usko vezan za Proračun i Projekcije
Proračuna Općine Žakanje.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje da li je izrađen projekt po kojem se planiraju sredstva za Poslovnu
zonu, a načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da nije, već da će se projektna dokumentacija izrađivati po potrebi,
a projekt će se realizirati kada tvrtke koje su kupile zemljište u poslovnoj zoni započnu sa svojim aktivnostima.
Tada će se trebati asfaltirati preostale ceste.
Vijećnik Antun Brunski postavio je pitanje gdje će biti smješteno reciklažno dvorište.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je da je izgradnja reciklažnog dvorišta naša zakonska obveza, te da će se isto
urediti u Poslovnoj zoni.
Vijećnik Zvonko Kožar pitao je da li Općina još uvijek potiče okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić odgovorila je da ta mjera više ne postoji u općinskom Programu, te da je u
vrijeme od 5 godina koliko se ona primjenjivala bio je samo jedan zahtjev koji je i realiziran.
Zamjenik načelnika Denis Mihelić nadovezao se u raspravi te je napomenuo kako je prijedlog Zakon o
komasaciji u 1. čitanju te se očekuje njegovo donošenje.
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Plan razvojnih programa.
Ad9.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Odluku o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2015.
Godinu.
Ad10.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
Godinu.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje za što je planiran iznos od 200.000 kuna za ostalo.
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić odgovorila je da su ta sredstva planirana za trošak električne struje za javnu
rasvjetu i za tekuće održavanje javne rasvjete.
Vijećnik Zvonko Kožar napomenuo je kako je neophodno zacijevit i urediti odvodne kanala, te moli da ukoliko
se iznađu sredstva da se nabave cijevi i riješi problem odvodnje oborinskih voda.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako će se osigurati sredstva za nabavu cijevi te će se iste i nabaviti.
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu

Ad11.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture U 2015. Godini.
Ad12.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Program javnih potreba u kulturi za 2015. Godinu
Ad13.)
Prijedlog Programa mijenja se i dopunjuje slijedom izmjena i dopuna Proračuna za 2015. Godinu, te se za NK
Croatia '78 povećavaju planirana sredstva sa 35.000 kn na 45.000 kuna.
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu s
navedenom izmjenom i dopunom.
Ad14.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Socijalni program Općine Žakanje za 2015. godinu
Ad15.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Program poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg
poduzetništva i seoskog turizma u 2015. Godini.
Ad16.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Plana održavanja prometnih i drugih javnih površina u
zimskim uvjetima u sezoni 2014/2015. te dodala da se u članku 4, stavku 1., točki 2, podtočki 1. Dodaju riječi „i
osnovne škole“.
Vijećnik Antun Brunski iznio je problematiku u MO Brihovo budući da neke dionice cesta nema tko čistiti
budući da svaki zaselak za sebe organizira čišćenje.
Načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da ukoliko tamo šaljemo koncesionara, onda ga moramo poslati i u
Mošance i Stankovce jer oni imaju puno više za očistiti a to rade dobro i sami. Prema svima treba biti jednak.
Ukoliko bi poslove čišćenja snijega povjerili koncesionaru, to bi koštalo puno više.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje koji su to poslovi po nalogu načelnika.
Načelnik Nikola Sopčić odgovorio je kako u nekim ekstremnim situacijama on može organizirati i drugačiji način
čišćenja snijega (npr. poslati koncesionara u teško dostupna mjesta i sl.).
Vijećnik Dragutin Blažina pitao je po kojim se kriterijima isplaćuju troškovi za čišćenje snijega.
Načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da se troškovi računaju po kilometru očišćene ceste, a na temelju računa
za gorivo.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo Plan održavanja prometnih i drugih javnih površina
u zimskim uvjetima u sezoni 2014/2015. s dopunom.
Ad17.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je usvojilo Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Karlovačke županije.
Ad18.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je usvojilo Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom
na području Karlovačke županije.
Ad19.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je donijelo Plan nabave za 2015. Godinu.

Ad20.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine
Žakanje te uz ostalo istaknula kako je bitno donijeti tu odluku budući da je ista potrebna kako bi se u
predstojećim natječajima mogli prijaviti projekti uređenja tih nerazvrstanih cesta.
Vijećnik Daijel jurkaš i vijećnik Dragutin Blažina navode kako nisu baš sve nerazvrstane ceste popisane u Odluci.
Načelnik je odgovorio kako je u odluci popisano puno nerazvrstanih cesta, a najvažnije da su u popisu one koje
se u narednom periodu planiraju prijavljivati na natječaje. Popis se prema potrebi može dopunjavati i mijenjati.
Općinsko vijeće Općine Žakanje donosi JEDNOGLASNO Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine
Žakanje.
Sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završilla je u 18,00 sati.
ZAPISNIČAR
Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vesna Hajsan-Dolinar, mag.ing.

