
ZAPISNIK 
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

održane dana 7. ožujka 2016. godine u 16 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,    

         Mario Podrebarac, Zvonko Kožar 

 

 

Ostali nazočni: Nikola Sopčić, načelnik Općine Žakanje, Denis Mihelić, zamjenik načelnika 

  Općine Žakanje, Ivan Sopčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

  Žakanje 

 

 

Sjednica je započela u 16:00 sati. 

 

 

 Predsjednica Općinskog vijeća, gđa Vesna Hajsan-Dolinar otvorila je 20. sjednicu 

Općinskog vijeća, srdačno pozdravila sve nazočne i predložila slijedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

 -Aktualni sat 

1. Usvajanje zapisnika s 19. Sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu 

3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 

4. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2015. godini 

5. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini 

6. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu u 2015. godini 

7. Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa u 2015. godini 

8. Izvješće o ostvarenju Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog 

razvoja u 2015. godini 

9. Izvješće o ostvarenju programa razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva na 

području Općine Žakanje za 2015. godinu 

10. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije 

11. Izvješće o radu načelnika Općine Žakanje i Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Žakanje za 2015. godinu 

 



12. Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine 

Žakanje za 2016. godinu 

13. Prijedlog parcelacije nerazvrstane ceste kod  

a) DVD Jurovo 

b) Kelava Boris 

c) Starešinić Franjo 

14. Davanje suglasnosti Braniteljskoj poljoprivrednoj zadruzi Žakanje za korištenje grba 

Općine Žakanje 

15. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine 

Žakanje za 2015. godinu 

16. Prijedlog Odluke o ovlaštenom predlagaču za općinska priznanja za 2015. godinu 

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 

2015. godinu 

18. Razmatranje zahtjeva za odobrenje produženog radnog vremena: 

a) Caffe bara „Dioniz“ Žakanje 

b) Caffe bara „Ronaldo“  Žakanje 

19. Donošenje odluke o financiranju boravka djece u vrtićima izvan područja Općine      

Žakanje 

 

Predsjednica Općinskog vijeća predložila je nadopune za dnevni red, a koje se odnose 

na točku13.  i točku 19.  

Dnevni red s dodanim nadopunama jednoglasno je usvojen.  

 

 

AKTUALNI SAT 
 

 Vijećnik Dragutin Blažina pitao je načelnika u vezi prebacivanja svjetla javne rasvjete 

s jednog rasvjetnog stupa na drugi, a u ime Zlatka Moravca. Načelnik je odgovorio da se to 

može premjestiti i da se gospodin samo mora javiti sa zahtjevom u Jedinstveni upravni odjel. 

 Vijećnik Mario Podrebarac pitao je načelnika u vezi problema s oštećenom cestom 

ispod crkve u Žakanju. Spomenuo je da je cesta oštećena duže vremena zbog stalnog pucanja 

vodovodne cijevi na istom mjestu te da bi se to trebalo sanirati kako ne bi došlo do neželjenih 

problema u smislu prometa vozila. Načelnik je odgovorio da će problem proslijediti 

Županijskoj upravi za ceste. 

 Vijećnik Danijel Jurkaš pitao je načelnika u vezi situacije oko uređenja ceste Jurovo – 

Mišinci, asfaltiranja te ceste i odjeljka na nerazvrstanoj cesti kod DVD Jurovo. Načelnik je 

odgovorio da u Županijskoj upravi za ceste trenutačno nema sredstava za bilo kakvu obnovu 

te da će se u skorije vrijeme najvjerojatnije zadužiti u smislu kredita, a da će jedan dio toga 

sigurno biti namijenjen za navedeni problem na području Općine Žakanje.  

 Vijećnik Zvonko Kožar pitao je načelnika u vezi s cestom koja vodi od vatrogasnog 

doma u Jurovskom Brodu do „raskrižja“  u smjeru samog naselja Jurovski Brod, te da bi bilo 

dobro da se ta cesta dovrši. Načelnik je odgovorio da će iako je to bilo napravljeno već prošle 

godine, ponoviti postupak uvrštavanja te ceste u Fond za regionalni razvoj u smislu dobivanja 

novčanih sredstava za obnovu iste.  

 Vijećnik Antun Brunski pitao je načelnika u vezi mosta preko kanala za odvodnju 

oborinskih voda u Žakanju odmah pored zgrade Općine. Naime, most je svakim danom sve 

više u propadanju tako da na cesti postoji skok koji može biti nezgodan za prometovanje 



vozila te bi moglo doći do oštećenja. Načelnik je odgovorio da će nadležne upozoriti na taj 

problem.  

 Vijećnik Zlatko Jaklević pitao je načelnika u vezi dobivanja traktora s bočnom kosom 

za košnju bankina uz cestu. Naime, postoji potreba za čišćenjem nerazvrstane ceste Zaluka 

Lipnička – Radenići zbog raslinja koje se počelo protezati na područje ceste te uskoro više 

neće biti moguće prometovati tom cestom zbog grmlja koje smeta. Načelnik je rekao da će 

uputiti upit na Ceste Karlovac i pričekati njihovu ponudu za davanje traktora.  

 Pitanja vijećnika više nije bilo.  

 

 

AD (1.) 

 

 Zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća usvojen je s 9 glasova za, i 1 suzdržan.  

 

 

AD (2. – 9.)  

 

 S obzirom da su točke dnevnog reda od 2 do 9 usko vezane uz proračun, predsjednica 

Općinskog vijeća predložila je da se iste objedine, a da će se o svakoj pojedinačno raspravljati 

ukoliko bude potrebno. 

 Ovaj prijedlog jednoglasno je usvojen. 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela pojedinačno je obrazložio neke od stavki 

vezanih uz proračun, te ostala izvješća iz dnevnog reda (točke od 2. do 9.) 

 Vijećnik Zvonko Kožar osvrnuo se na pojedine programe. Zapravo je ukazao na 

nelogičnost iznosa sredstava za pojedine grane kao što su poduzetništvo, poljoprivreda i 

ostalo u smislu iznosa za koje smatra da su međusobno nesrazmjerni.  

 Načelnik je objasnio izvor pojedinih sredstava koje Općina dodjeljuje u pojedinoj 

grani. 

 Vijećnik Danijel Jurkaš osvrnuo se na stavku plaćanja komunalne naknade. Spomenuo 

je da postoji razlika u naplaćenoj komunalnoj naknadi i ostvarenim prihodima za istu. 

Pročelnik i načelnik objasnili su da je to zato što su neka od potraživanja ostala nenaplaćena 

zbog raznih razloga od kojih su neki propast odnosno stečaj i ostalo pa se ta sredstva 

vjerojatno nikad neće niti naplatiti od subjekata zbog nemogućnosti. 

 

 Pitanja više nije bilo. 

 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje točke dnevnog reda od 2 do 9. 

 

2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Žakanje za 2015. godinu.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

3. Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 

godini.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

4. Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015. 

godini. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno 

5. Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

6. Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu u 2015. godini.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 



7. Izvješće o ostvarenju socijalnog programa u 2015. godini.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

8. Izvješće o ostvarenju programa potpora za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog 

razvoja u 2015. godini. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

9. Izvješće o ostvarenju programa obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva na 

području Općine Žakanje u 2015. godini.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno.  

 

 

AD (10.) 

 

 Načelnik i pročelnik ukratko su se osvrnuli na izvješće iz točke 10. Pojasnili su neke 

od primjedbi navedenih na temelju izvješća. 

 Rasprave i pitanja vijećnika nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije – Općine Žakanje. 

 Izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

 

AD (11.) 
 

 Načelnik se ukratko osvrnuo na izvješće o radu načelnika Općine Žakanje i 

Jedinstvenog upravnog odjela te je pojasnio neke od bitnijih dijelova, a koji su značajni za 

Općinu. 

 Rasprave i pitanja vijećnika nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

 Izvješće o radu Načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje u 2015. 

godini 

 Izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

 

AD (12.)  
 

 Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ukratko se osvrnuo na točku 12.  

 Rasprave i pitanja vijećnika nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine 

Žakanje za 2016. godinu 

 Prijedlog je usvojen jednoglasno. 

 

 

AD (13.)  

 

 Načelnik se ukratko osvrnuo na točku 13. odnosno 3 podtočke iz točke 13. vezano uz 

parcelaciju u KO Jurovo. 

a)  Predložio je da se promijene neke stavke u prijedlogu parcelacije. Načelnik predlaže da se 

u parcelaciji ispravi te da najuži dio ceste ne smije biti manji od 3 metra. 



 Nakon načelnika u raspravu se uključio vijećnik Danijel Jurkaš, obećao je da će 

popraviti elaborat u kojem će širina ceste biti 3 metra. 

 Rasprave je bilo. 

Pitanja vijećnika nije bilo. 

B) Pročelnik je ukratko pojasnio prijedlog parcelacije za podtočku b. 

 Pitanja i rasprave vijećnika nije bilo. 

C) Pročelnik se ukratko osvrnuo na točku c, i objasnio neke pojedinosti 

 Rasprave i pitanja vijećnika nije bilo 

 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje podtočke a, b i c iz točke 13  

A) Prijedlog je usvojen jednoglasno 

B) Prijedlog je usvojen jednoglasno 

C) Prijedlog je usvojen jednoglasno 

 

 

AD (14.) 

 

 Načelnik se ukratko osvrnuo na točku 14.  

 Vijećnik Zvonko Kožar pitao je sve prisutne da mu se pojasni rad Braniteljske 

poljoprivredne zadruge s obzirom da o istoj do tada ništa nije znao. 

 Vijećnik Mario Kohanić pojasnio je kolegi vijećniku nešto više o radu same Zadruge. 

 Pitanja više nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

 Prijedlog o davanju suglasnosti Braniteljskoj poljoprivrednoj zadruzi za korištenje 

grba Općine žakanje 

 Prijedlog suglasnosti jednoglasno je usvojen 

 

 

AD (15.) 

 

 Načelnik je ukratko objasnio prijedlog iz točke 15. 

 U dogovoru s predsjednicom i vijećnicima određen je datum za dostavu prijedloga. 

 Pitanja i rasprave vijećnika nije bilo 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine 

Žakanje za 2015. godinu 

 Prijedlog je usvojen s 9 glasova za, i 1 suzdržan 

 

 

 

 



AD (16.) 

 

 Načelnik se ukratko osvrnuo na prijedlog iz točke 16 

 Pitanja i rasprave vijećnika nije bilo 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

Prijedlog Odluke o ovlaštenom predlagaču za općinska priznanja za 2015. godinu 

 Prijedlog je usvojen s 9 glasova za, i 1 suzdržan 

 

 

 

AD (17.) 

 

Načelnik je dao svoj prijedlog da predsjednica Odbora bude ujedno i predsjednica Općinskog 

vijeća gđa Vesna Hajsan-Dolinar. 

 Vijećnici su predložili imenovanje Odbora u slijedećem sastavu: Vesna 

Hajsan-Dolinar, Denis Mihelić, Mario Podrebarac, Branko Zvonković, Zlatko Bućan. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 

2015. godine.  

Prijedlog rješenja je prihvaćen s 8 glasova za, i 2 suzdržana. 

Vijećnik Stjepan Plesac, naknadno se pridružio sjednici Općinskog vijeća. 

AD (18.) 

 

 Pročelnik je ukratko obrazložio oba pristigla zahtjeva za produljenjem radnog 

vremena ugostiteljskih objekata. 

 Vijećnici su raspravljali o zahtjevima. 

 Pitanja nije bilo. 

 Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje zahtjeve za produljenje radnog 

vremena 

a) Zahtjev je jednoglasno usvojen. 

b) Zahtjev je jednoglasno usvojen. 

 



 

AD (19.) 

 

 Pročelnik, načelnik i predsjednica ukratko su razmotrili pristigle zahtjeve za 

subvencioniranje boravka djece u vrtiću a koji je izvan Općine Žakanje. 

 Rasprave je bilo. 

 Dodatnih pitanja nije bilo. 

 U dogovoru s vijećnicima, i svim prisutnima na sjednici predsjednica Općinskog 

vijeća odlučila je da se donošenje odluke odgađa, a da će se svaki od pristiglih zahtjeva 

dodatno pojedinačno obraditi radi utvrđivanja nekih činjenica, a koje su bitne za eventualno 

odobrenje zahtjeva, osobito će se provjeravati boravište i prebivalište podnositelja zahtjeva uz 

istovremenu maksimalnu cijenu sufinanciranja boravka djece isto kao u dječjem vrtiću u 

Žakanju te uz uvjet da istovremeno nema mjesta za tu istu djecu u vrtiću u Žakanju.  

 

 

 Na kraju sjednice načelnik je dao i obavijest da će se u Općini Žakanje 21. ožujka 

2016. u 19 sati održati predavanje o energetskoj obnovi kuća te subvencijama za obnovu.  

  

Također, načelnik je upoznao vijećnike da je potpisan ugovor o zakupu poslovnog 

prostora sa firmom Maxim trade energija, d.o.o. i firmom Biopeleti, d.o.o. za prostor površine 

16 kvadrata u potkrovlju zgrade Općine.  

 

 

 Predsjednica Općinskog vijeća zatvorila je 20. sjednicu 

 

 

Sjednica je završila u 18:20 sati 

 

 

Cjelokupan audio zapis 20. sjednice nalazi se u privitku ovog zapisnika. 

 

 

 

ZAPISNIČAR          PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 

Ivan Sopčić          dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar 


