ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane dana 14. travnja 2016. godine u 18 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 i
Ivan Sopčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje

Sjednica je počela u 18:00 sati
Predsjednica Općinskog vijeća, gđa Vesna Hajsan-Dolinar otvorila je 21. sjednicu,
pozdravila sve nazočne i za istu predložila slijedeći

DNEVNI RED

-Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna općine Žakanje za 2016. godinu
3. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova prijevoza kamenog materijala i rada građevinskih strojeva
za potrebe općine Žakanje
4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine
Žakanje u dječjim vrtićima izvan područja Općine Žakanje
5. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Jurovo
6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Žakanje za 2015. godinu
7. Razno

Predsjednica Općinskog vijeća predložila je da se u dnevni red uvrsti točka pod rednim
brojem 7., a koja glasi razno. Dnevni red s izmjenama jednoglasno je usvojen.

AKTUALNI SAT
Vijećnik Stjepan Plesac postavio je pitanje u vezi s loše obilježenim ulaskom u RH kod
graničnog prijelaza. Naime, tabla koja je označavala dobrodošlicu je srušena pa sada više obilježja
nema. Načelnik je odgovorio da će se uputiti dopis na Hrvatske ceste kako bi se ponovno postavio
znak s oznakom države i dobrodošlice.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje u vezi s odvozom otpada s zelenih otoka, konkretno
je spomenuo problem da je u mjestu Jurovo kontejner sa staklenim otpadom duže vremena prepun i
nitko ga od nadležnih nije ispraznio. Načelnik je odgovorio da će se obratiti nadležnoj službi za odvoz
otpada kako bi se navedeni problem riješio.
Vijećnik Zvonko Kožar spomenuo je aktualnu temu obnove vodotornja u Vukovaru,
konkretno je predložio da se financijski potpomogne u obnovi koliko god bi to bilo moguće.
Predsjednica i načelnik pozdravili su ovaj prijedlog.
Pitanja više nije bilo.

AD (1.)
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.

AD (2.)

Ivan Sopčić, pročelnik, ukratko je objasnio I. Izmjene i dopune proračuna. Naime, neke od
pozicija u proračunu promijenile su se zbog raznih okolnosti. Neke od pozicija su se povećale, ili su
nadodane nove, a to su: Odvodnja atmosferskih i oborinskih voda, isplata subvencija obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima, izgradnja vodovoda u poslovnoj zoni Žakanje i kupnja zemljišta u
poslovnoj zoni Žakanje. Načelnik se također ukratko osvrnuo na jednu od izmjenjenih stavki u
proračunu, a to je otkup zemljišta u poslovnoj zoni Žakanje. Istaknuo je kako zemljište koje će Općina
otkupiti od osoba koje su prethodno kupile zemljište u vlasništvu Općine, a zbog financijskih razloga
na zemljištu ne mogu graditi objekte može biti od koristi potencijalnim novim, ali već i postojećim
ulagačima koji imaju zemljišta ili objekte u poslovnoj zoni.
Vijećnik Danijel Jurkaš zatražio je da mu se pojasni financiranje udruga prema novom
natječaju na koji su se udruge morale prijaviti kako bi dobile financijska sredstva. Pročelnik je
objasnio da nije samo jedna pozicija određena za financiranje udruga, već da su to i financiranje
športskih društava, kulturnih društava ili udruga te financiranje vatrogasnih društava.
Pitanja i rasprave više nije bilo.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna
Općine Žakanje za 2016. godinu.
Prijedlog je usvojen s 10 glasova za, 1 suzdržan i 0 protiv.

AD (3.)

Pročelnik je obrazložio tijek natječaja i rekao da su od poslanih 5 pristigle samo dvije ponude
ponuditelja:
Tigar PGM, d.o.o. iz Karlovca i Obrta za cestovni prijevoz „Majhan Ivica“ iz Kohanjca, Žakanje.
Cijenom manja ponuda odabrano je poduzeće Tigar PGM, d.o.o.
Vijećnik Antun Brunski postavio je pitanje da mu se po pojedinim stavkama u ponudi
obrazloži vrijednost ukupnog iznosa pristiglih ponuda.
Pročelnik je po pojedinim stavkama u cjeniku obrazložio postavljeno pitanje.
Vijećnik Zvonko Kožar spomenuo je neke dosadašnje probleme u nasipavanju poljskih puteva,
i predložio da se na kamione koji nasipavaju put ugradi dio za kalibraciju nasipavanja kako bi se
ravnomjerno mogao rasporediti materijal. Spomenuo je još nekoliko mogućih poboljšanja u
nasipavanju puteva.
Vijećnik Branko Zvonković spomenuo je kako bi netko od nadležnih trebao vršiti nadzor nad
osobama koji upravljaju građevinskim strojevima tokom određenih poslova kako bi se ti isti poslovi
izvršili korektno.
Načelnik se osvrnuo najprije na spomenuti problem koji je iznio vijećnik Zvonko Kožar i rekao
da će se dogovoriti s izvođačem da drugačije nasipava putove kako ne bi nastali problemi.
Načelnik je također odgovorio na pitanje vijećnika Branka Zvonkovića da se u svakom
trenutku može telefonski ili neposredno pozvati nekog iz Općine te da će isti ukoliko postoji potreba
izvršiti pregled odrađenog posla.
Nakon kraće rasprave vijećnika indirektno vezanih uz točku dnevnog reda predsjednica
Općinskog vijeća predložila je
da se s obzirom na povoljniju cijenu ponude poslovi prijevoza kamenog materijala i rada
građevinskog stroja na području Općine Žakanje povjere ponuditelju Tigar PGM, d.o.o., Karlovac, te
da će se s istim ponuditeljem shodno odluci o odabiru zaključiti ugovor.
Predsjednica je dala na glasanje prijedlog Odluke o povjeravanju poslova prijevoza kamenog
materijala i rada građevinskih strojeva na području Općine Žakanje
Prijedlog je usvojen jednoglasno.

AD (4.)
Predsjednica je najprije spomenula kako je prijedlog odluke donesen nakon rasprave na 20.
sjednici Općinskog vijeća, a nakon nekoliko pristiglih zahtjeva roditelja za sufinanciranje.
Pročelnik se nakon toga u kraćim crtama osvrnuo na neke od uvjeta iz prijedloga odluke.
Pitanja ili rasprave vijećnika nije bilo.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje
Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine
Žakanje u dječjim vrtićima izvan područja Općine Žakanje
Odluka je usvojena jednoglasno.

AD (5.)
Pročelnik je ukratko spomenuo da je na 20. sjednici već bila spomenuta kupovina zemljišta u
K.O. Jurovo, a kupac zemljišta je Kelava Boris, Jurovo te da je shodno odluci vijeća raspisan natječaj o
prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje. Na natječaj se javio kupac Boris Kelava iz Jurova i
Ponudio cijenu od 40,00 kn/m2.

Vijećnik Antun Brunski postavio je pitanje u vezi s cijenom spomenutog zemljišta odnosno da
mu se pojasni zašto je cijena 40,00 kn.
Pročelnik je obrazložio kako se radi o građevinskom zemljištu, a ne o poljoprivrednom
zemljištu pa je zato cijena veća, a cijenu kao takvu odredila je porezna uprava,.
Vijećnik Danijel Jurkaš spomenuo je sredstva koja Općina dobije od prodaje navedenog
zemljišta da budu raspoređena mjesnom odboru.
Načelnik i pročelnik odgovorili su na to pitanje da se financijska sredstva dobivena od prodaje
zemljišta uplaćuju u proračun Općine Žakanje, a ne mjesnim odborima.
Rasprave i pitanja više nije bilo.
Predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje
Prijedlog odluke o odabiru ponude za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o.
Jurovo
Prijedlog je usvojen jednoglasno.

AD (6.)
Predsjednica Općinskog vijeća, a ujedno i predsjednica Odbora za dodjelu priznanja predstavila je
vijećnicima 4 pristigla prijedloga za dodjelu priznanja a to su:
1. DVD-u Bubnjarci
2. Jasmini Jurinčić, Žakanje
3. Udruzi privatnih šumovlasnika „Breza“, Bubnjarci
4. Udruzi pčelara Općine Žakanje

Na sjednici Odbora za dodjelu priznanja održanoj 7. travnja članovi odbora odlučili su da se sve
pristigle prijedloge proslijedi na odluku Općinskom vijeću, s naznakom da se prijedlog br 3. Udruzi
privatnih šumovlasnika „Breza“, Bubnjarci odgodi za slijedeću godinu zbog toga što udruga tek sada
realizira jedan od svojih projekata pa bi joj se priznanje dodijelilo iduće godine.
Načelnik se ukratko osvrnuo na svaki od prijedloga, a isto tako spomenuo je kako se slaže da
se prijedlogu br. 3. Udruzi privatnih šumovlasnika „Breza“ ove godine ne dodjeli priznanje već da se
to učini iduće godine.
Predsjednica Općinskog vijeća posebno se osvrnula na prijedlog dodjele priznanja za učiteljicu
Jasminu Jurinčić koja svojim dramskim autorskim tekstovima na izvornom jeziku ovog područja
doprinosi očuvanju kulturne baštine, a što je primjećeno i na županijskoj razini.
Rasprave i pitanja vijećnika nije bilo.
Shodno tome, predsjednica Općinskog vijeća dala je na usvajanje
Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Općine Žakanje za 2015. godinu i to
1. DVD-u Bubnjarci
2. Jasmini Jurinčić, Žakanje
3. Udruzi pčelara Općine Žakanje

Prijedlozi su usvojeni s 10 glasova za, 1 suzdržan i 0 protiv

AD (7.)
Načelnik je spomenuo plaćanje komunalne naknade Općini, a odnosi se na osobe koje uz
nove objekte u kojima trenutačno žive posjeduju i stare drvene ili kamene obiteljske kuće koje više
ne mogu služiti za život zbog stanja propadanja i slično. Zatražio je da se vijećnici izraze o tome da te
osobe nebi plaćale naknadu za kuće koje nisu u funkciji objekta za život.
Vijećnici su se s ovim prijedlogom načelnika složili.

Predsjednica Općinskog vijeća zahvalila je vijećnicima na odazivu i zatvorila 21. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Žakanje.

Sjednica je završila u 19:20 sati

Cjelokupan zvučni zapis 21. sjednice nalazi se u privitku ovog zapisnika

ZAPISNIČAR

Ivan Sopčić

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar

