
ZAPISNIK 

s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

održane 11. prosinca 2015. godine u 16:00 sati 

u vijećnici Općine Žakanje 

 

 

Nazočni: Vesna Hajsan-Dolinar, Zlatko Jaklević, Zlatko Bućan, Stjepan Plesac,   Dragutin   

Blažina, Antun Brunski, Danijel  Jurkaš, Branko Zvonković, Mario Kohanić 

Nisu nazočni: Mario Podrebarac  i Zvonko Kožar 

 

 

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 Općine Žakanje otvorila je predsjednica Općinskog vijeća Vesna 

Hajsan-Dolinar, pozdravila sve nazočne i predložila slijedeći 

 

 

                                                 D N E V N I  R E D 

 

Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu 

3. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 

godini 

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2015. godini 

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu 

6. Prijedlog IV.  Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2015. godinu 

7. Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2016. godinu i projekcija proračuna za 

razdoblje 2017.- 2018. godine 

8. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. 

godinu 

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2016. godinu 

10. Prijedlog Plana nabave za 2016. godinu 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2016. godini 

12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini 

13. Prijedlog Plana održavanja prometnih i drugih javnih površina u zimskim uvjetima za 

sezonu 2015/2016 

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu 

15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu 

16. Prijedlog Socijalnog programa za 2016. godinu 

17. Prijedlog Programa poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i  

seoskog turizma za 2016. godinu 

18. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Žakanje u 2016. godini 

19. Izvješće o stanju u prostoru   



20. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Žakanje 

21. Razmatranje zahtjeva za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje 

 

 

-Aktualni sat 

 

Vijećnik Dragutin Blažina pitao je načelnika u vezi paljenja svjetala javne rasvjete. 

Spomenuo je da postoji vremenska razlika u uključivanju javne rasvjete ovisno od rasvjetnog 

stupa.  

Načelnik Nikola Sopčić je odgovorio da se svjetla javne rasvjete uključuju putem 

svjetlosnog senzora, a da se isključuju timerom u određeno vrijeme, te da će poslati nadležne 

da riješe navedeni problem. 

 

Vijećnik Zlatko Bućan pitao je načelnika u vezi s oštećenom bankinom u naselju 

Zaluka Lipnička. Spomenuo je kako je opasno voziti tim dijelom ceste zbog predstojećih 

vremenskih neprilika i da bi se to trebalo popraviti 

 

Načelnik je odgovorio da je to stavljeno u plan cesta te da će se to svakako popraviti. 

 

Vijećnik Stjepan Plesac pitao je načelnika u vezi s nedavnim čišćenjem i 

produbljivanjem odvodnih kanala u naselju Jurovski brod. Rekao je da je Vodoprivreda 

očistila jedan dio tog kanala koji je bio kritičan, a da je najkritičniji dio kanala prema Žakanju 

još uvijek neočišćen.  

Načelnik je rekao da je razgovarao s predsjednicom ispostave Hrvatskih voda u 

Karlovcu te mu je obećano da će oni te radove staviti u svoj godišnji plan za sljedeću godinu. 

 

 

Ad1.) 

Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2. do Ad7.) 

 Predsjednica Općinskog vijeća predložila je da se točke od 2 do 6. objedine, a da će se 

o svakoj pojedinačno ukratko govoriti. Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Anita Srbelj-Dehlić obrazložila je dopune i 

izmjene proračuna, odnosno točke od 2 do 7. 

 Vijećnik Danijel Jurkaš pitao je za pojašnjenje stavke nerazvrstane ceste. Načelnik je 

objasnio zašto je došlo do smanjenja novčanih sredstava. 

 Pitanja više nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje prijedlog III. Izmjena i dopuna 

proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu. Proračun je usvojen s osam glasova za i jedan 

suzdržan. 

 Prijedlog III. Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 

Prijedlog je usvojen s osam glasova za i jedan suzdržan.  

 Prijedlog I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu. Prijedlog je usvojen s osam glasova za i jedan suzdržan.  

 Prijedlog I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 Prijedlog IV. Izmjena i dopuna socijalnog programa za 2015. godinu. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen.  



  

 

 

 

Ad 7. do Ad 18.) 

 Predsjednica Općinskog vijeća predložila je da se točke od 7 do 18. Također objedine, 

a da će se o svakoj točki pojedinačno razgovarati. Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen 

  

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je točke od 7 do 18. 

 Predsjednica općinskog vijeća zamolila je načelnika da se ukratko osvrne na svaku 

stavku pojedinačno. 

 Načelnik se ukratko osvrnuo na neke od točaka. 

 Vijećnik Dragutin Blažina pitao je u vezi financijske pomoći za tečajeve vezane uz 

poljoprivredu. 

 Načelnik je odgovorio da se može dati pojedini prijedlog te da će Općina pomoći u 

financiranju edukacije/tečaja koliko god to bude financijski moguće. 

 Zamjenik načelnika Općine predložio je povećanje potpora u poljoprivredi koje se 

odnose na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava sa 150 na 200 kuna i sufinaniranje 

ostavljanja bređih junica prvotelki s 500 na 1000 kuna. 

 Načelnik je rekao da je najprije potrebno zatražiti suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede, te da će se tijekom godine pokrenuti taj postupak. 

 Vijećnik  Danijel Jurkaš postavio je pitanje u vezi financiranja vatrogastva te zašto je u 

Proračunu za 2016. godinu smanjena pozicija za kapitalne donacije vatrogasnoj zajednici. 

 Načelnik je odgovorio da će se i dalje nastaviti financirati nabava opreme, ali da 

jepotrebno donijeti plan kapitalnog opremanja. U proračunu za 2016. godinu planirana su 

sredstva za VZ u skladu sa zakonskim minimumom, ali prema potrebi rebalansom se može 

povećati taj iznos.  

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje točke dnevnog reda od 7 do 18. 

 Prijedlog proračuna Općine Žakanje za 2016. godinu i projekcija proračuna za 

razdoblje 2017. – 2018. godine. Prijedlog i projekcija usvojeni su s osam glasova za i jedan 

suzdržan. 

 Prijedlog programa razvojnih programa za 2016. godinu i projekcijama za 2017. I 

2018. godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Žakanje za 2016. godinu. Prijedlog 

je jednoglasno usvojen. 

 Prijedlog plana nabave za 2016. godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen.  

 Prijedlog programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 Prijedlog plana održavanja prometnih i drugih javnih površina u zimskim uvjetima za 

sezonu 2015/2016.. Prijedlog je usvojen s osam glasova za i jedan suzdržan. 

 Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu. Prijedlog je jednoglasno 

usvojen. 

 Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu. Prijedlog je usvojen s 

osam glasova za i jedan suzdržan.  

 Prijedlog socijalnog programa za 2016. godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 Prijedlog poticanja razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i seoskog 

turizma za 2016. godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 



 Prijedlog programa potpore poljoprivredi na području Općine Žakanje za 2016. 

godinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

Ad 19.) 

 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela kratko se osvrnula na točku broj 19. Izvješće 

o stanju u prostoru.  

Pitanja nije bilo.  

Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje Izvješće o stanju u prostoru. Izvješće je 

jednoglasno usvojeno.  

 

Ad 20.) 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela kratko se osvrnula na točku broj 20. 

 Pitanja nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje Prijedlog pravilnika o zaštiti 

arhivskog i registraturnog gradiva Općine Žakanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 21.) 

 Načelnik je spomenuo stranku koja je podnijela zahtjev za legalizaciju objekata. Dio 

jednog objekta nalazi se na parceli u vlasništvu Općine. Stranka, Franjo Starešinić, zahtjeva 

odobrenje za otkup tog dijela parcele. 

 Dogovoreno je da će se zatražiti suglasnost svih vlasnika parcela, a koji koriste put na 

kojem se nalazi objekt, te Mjesnog odbora Brihovo –Kohanjac. Vijećnici su se jednoglasno 

složili s ovim prijedlogom. 

 

 Načelnik je rekao nekoliko riječi o protekloj godini i zahvalio na suradnji Općinskom 

vijeću.  

 

 

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 17,30 sati. 

 

 

Cjelokupan zvučni zapis 19. sjednice Općinskog vijeća nalazi se u privitku.  

 

ZAPISNIČAR                    PREDSJEDNICA 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec.         dr.sc.Vesna Hajsan-Dolinar 
 


