
ZAPISNIK 
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 29.10.2015. godine u 16,00 sati 

u vijećnici Općine Žakanje 
 
Nazočni: Vesna Hajsan-Dolinar, Zlatko Jaklević, Zlatko Bućan, Mario Podrebarac, Stjepan Plesac, 

Antun Brunski, Danijel  Jurkaš, Branko Zvonković, Mario Kohanić, Zvonko Kožar 
 
Nisu nazočni:  Dragutin Blažina 
 
Ostali nazočni: Nikola Sopčić, načelnik Općine Žakanje, Denis Mihelić, zamjenik načelnika  
                          Općine Žakanje i Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  
                          Općine Žakanje 
 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorila je Vesna Hajsan-Dolinar, predsjednica Općinskog vijeća 
Općine Žakanje, pozdravila sve nazočne i predložila slijedeći 
 

 D N E V N I   R E D: 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje 

3. Prijedlog Odluke o prijenosu udjela i istupanju iz trgovačkog društva Centra za gospodarenje 

otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 

4. Prijedlog Suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u 

k.o. Jurovo 

 
 
Ad1.) 
 Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje jednoglasno je usvojen.  
 
Ad2.) 
 Načelnik Nikola Sopčić obrazložio je da se pristupilo izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaća zbog primanja u radni odnos službenice na radno mjesto Višeg 
stručnog suradnika za financije i proračun, a koje radno mjesto je propisano Pravilnikom o 
unutarnjem redu, ali za koje nije propisan koeficijent za obračun plaće. Na tom radnom mjestu bila je 
zaposlena Katarina Bukovac na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Zbog 
potrebe zapošljavanja, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, ista je zaposlena na određeno vrijeme do godine dana. 
 Općinsko vijeće Općine Žakanje  je sa 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojilo Odluku o II. 
Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje 
 
Ad.3.)  
 Načelnik Nikola Sopčić objasnio je potrebu donošenja odluke o prijenosu poslovnog udjela 
istupanju iz trgovačkog društva CGO KODOS. Na zajedničkom sastanku svih vlasnika, donesen je 
zaključak da sve općine svoje udjele prenose na Karlovačku županiju, te uz županiju u KODOS-u ostaju 
gradovi, a pridružit će se s određenim udjelom Ličko-senjska županija i Sisačko-moslovačka županija. 
 Općinsko vijeće Općine Žakanje  jednoglasno je donijelo Odluku o prijenosu udjela i istupanju 
iz trgovačkog društva Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 



 
Ad.4.) 
 Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je kako je pristigao zahtjev za kupnju zemljišta u k.o. 
Jurovo u naselju Kohanjac od Majhan Josipa. Po ustaljenom postupku stranka je dužna provesti 
parcelaciju, te nakon formiranja nove parcele, općina raspisuje javni natječaj, a cijena se formira 
sukladno prosječnoj cijeni koju odredi Porezna uprava. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje  jednoglasno je donijelo Suglasnosti za provedbu postupka 
prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Jurovo. 
  
 Sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 16,30 sati. 
 
 U prilogu zapisnika nalazi se tonski zapis sa 18. sjednice Općinskog vijeća. 
 
          ZAPISNIČAR                                 PREDSJEDNICA 
                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.                                                                              dr.sc.   Vesna Hajsan-Dolinar 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


