ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Žakanje
održane u četvrtak, 14. srpnja 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
NENAZOČNI: Zvonko Kožar
OSTALI NAZOČNI: Zlatko Gojmerac, direktor Komunalno Ozalj, d.o.o.,
Nikola Sopčić, načelnik Općine Žakanje,
Denis Mihelić, zamjenik načelnika,
Ivan Sopčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
ZAPISNIČAR: Ivan Sopčić
Sjednica je počela u 18:00 sati
Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Žakanje, gđa Vesna Hajsan-Dolinar, otvorila je
22. sjednicu, pozdravila sve nazočne te za istu predložila sljedeći
DNEVNI RED
-Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
3. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna općine Žakanje za 2016. godinu
4. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
5. Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u
2016. godini
6. Prijedlog I Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2016. godinu
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Žakanje u 2015.
godini
8. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
9. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području općine
Žakanje
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova nabave kamenog materijala za potrebe općine
Žakanje
11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Žakanje za 2015. godinu
12. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žakanje za 2016. godinu
13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Žakanje za period od
2016. do 2019. godine
14. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav

civilne zaštite Općine Žakanje
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana civilne zaštite općine Žakanje
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanje općine Žakanje
17. Prijedlog Odluke o odabiru ponude za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Žakanje k.o.
Jurovo,
a) naselje Kohanjac
B) naselje Brihovo
c) naselje Zaluka lipnička
d) prijedlog parcelacije za naselja Velika Paka i Mošanci
18.Izmjena društvenog ugovora Komunalnog Ozalj d.o.o.
19. Prijedlog imenovanja ovlaštenih mrtvozornika za područje općine Žakanje
Predsjednica je predložila izmjene nekih od točaka dnevnog reda i to:
Točka 17. nadopunjuje se podtočkama za naselja Kohanjac, Brihovo, Zaluka Lipnička, Velika
Paka i Mošanci.
Predsjednica Općinskog vijeća daje na usvajanje dnevni red sa svim predloženim
izmjenama i dopunama. Kao takav dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD(18.)
S obzirom da je kao poseban gost nazočan direktor Komunalnog Ozalj, gospodin
Zlatko Gojmerac, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se točka 18., a koja se odnosi na
izmjene društvenog ugovora Komunalnog Ozalj odradi na početku zbog prisutnosti gosta.
Direktor Komunalnog Ozalj, gospodin Zlatko Gojmerac ukratko se osvrnuo na
predmet 18. točke dnevnog reda. U kratkim je crtama objasnio aktualnu temu izmjene
društvenog ugovora s osvrtom na pojedine članke.
Načelnik Općine Žakanje, gospodin Nikola Sopčić, također se po pitanju 18. točke
ukratko osvrnuo te iznio osobno mišljenje o predloženim izmjenama.
Nakon toga, nekoliko se ostalih vijećnika uključilo u raspravu s nazočnim direktorom
Komunalnog i Načelnikom.
Pitanja i rasprave više nije bilo.
Predsjednica je dala na usvajanje prijedlog izmjena društvenog ugovora Komunalno
Ozalj, d.o.o. Prijedlog izmjena odbija se jednoglasnom odlukom svih vijećnika.

AKTUALNI SAT
Vijećnik Danijel Jurkaš, pitao je direktora Komunalnog Ozalj u vezi s još uvijek nerješenim
problemom neodvezenog staklenog otpada iz kontejnera u naselju Jurovo. Spomenuo je da
je kontejner već pola godine pretrpan staklenim odpadom i da ga nitko do danas nije
ispraznio. Gospodin Gojmerac odgovorio je da će se u ovom slučaju osobno pobrinuti da
kontejner bude ispražnjen, ali da se u buduće telefonski ili osobno obavijesti nekoga u
Komunalnom odnosno u Azeliji Eko, d.o.o. kako bi se takav problem riješio.

Vijećnik Antun Brunski spomenuo je da se prilikom odvoza otpada, različiti odpad iz
više kontejnera utovaruje u isti smetlarski kamion. Neki od vijećnika također su potvrdili istu
tu tvrdnju. Gospodin Gojmerac odgovorio je da je veliki problem odvajati otpad u više
kamiona kada se ljudi ne pridržavaju oznaka na svakom od kontejnera odnosno ne čitaju
kojem je otpadu namjenjen, samim tim je trošak razvrstavanja otpada koji je pomiješan velik
i za sad neizvediv.
Vijećnik Stjepan Plesac spomenuo je izgradnju nogostupa u smijeru graničnog
prijelaza u Jurovskom Brodu te se zanima ima li kakvih izgleda da se taj nogostup počne
graditi u skorije vrijeme.
Načelnik je odgovorio da je svakako za to da se počne s pripremama za izvedbu tog
projekta, ali da se najprije mora sastati s mještanima Jurovskog Broda, a koji imaju svoja
zemljišta na eventualnoj trasi nogostupa kako bi se dogovorili oko suglasnosti za gradnju na
njihovim posjedima, nakon toga se može dati na natječaj nadležnom ministarstvu za
dobivanje novčanih sredstava za samu izgradnju.
Jedan od vijećnika spomenuo je problem dviju starih i ruševnih kuća na ulasku u
RH/Jurovski Brod.
Pročelnik je odgovorio da je stupio u kontakt s vlasnicima oba objekta te da je na
osnovi izdatog rješenja od strane komunalnog redara jedna od vlasnica objekta pristala na
rušenje i da je baš u traženju izvođača radova. U drugom slučaju postoje nekakvi obiteljski
problemi i neslaganje, ali i to je u fazi napretka.
Vijećnik Dragutin Blažina spomenuo je aktualno uređenje cesta u nekim od naselja
Općine a da se u njegovom naselju, Ertiću ništa po tom pitanju ne poduzima.
Načelnik je odgovorio da se uređenje cesta odrađuje postepeno, a shodno dobivenim
financijskim sredstvima. Rekao je da će u jesenskom periodu biti još jedan dio uređivanja
cesta pa će tada popraviti probleme s cestom u Ertiću, a i u ostalim naseljima ukoliko za tim
bude potrebe.
Nekoliko vijećnika spomenulo je problem s nedostatkom prometnih znakova za pravo
prednosti prolaska, a isto tako su spomenuli kako se određeni mještani jednog sela ne
pridržavaju nikakvih prometnih propisa pa postoji opasnost od sudara i materijalne štete.
Načelnik je rekao da je to puno znakova koje bi trebalo postaviti i da će vidjeti što se
po tom pitanju može napraviti. Najbolje bi bilo, rekao je obavijestiti nadležnu policijsku
postaju da oni pokrenu nešto po tom pitanju.
Vijećnik Antun Brunski ponovno se osvrnuo na ranije spomenuti problem s
oštećenjem mostića u Žakanju, a u smijeru naselja Brihovo koji i dalje nije saniran.
Načelnik je odgovorio da je već ranije rekao Županijskoj upravi za ceste da riješe taj
problem, ali da će, s obzirom da se to nije riješilo ponoviti istu stvar.
Vijećnik Zlatko Bućan spomenuo je problem uređenja lokalne ceste od naselja
Pravutina poprečno prema Ribniku te ga zanima hoće li se ta cesta urediti i eventualno
asfaltirati u neko skorije vrijeme.
Načelnik je odgovorio da se na uređenju cesta radi postepeno, a da isto tako Županijska
uprava za ceste rješava odnosno degradira županijske ceste u lokalne pa tu nastaje problem.
Pitanja i rasprave nazočnih više nije bilo.

AD(1.)

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno.
AD(2.)
Pročelnik se ukratko osvrnuo na izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj –
lipanj 2016. godine.
Pitanja i rasprave vijećnika nije bilo.
Predsjednica je dala na usvajanje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Žakanje za
razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine. Izvješće je usvojeno jednoglasno.
AD(3. – 6)
Predsjednica je najprije predložila da se o točkama od 3 do 6 ne raspravlja
pojedinačno, već da se o svakoj kaže ponešto u cjelini, a da će se za svaku od točaka glasati
zasebno s obzirom da su točke međusobno povezane s izmjenama i dopunama proračuna.
Načelnik se ukratko osvrnuo na točku 3. Istaknuo je da su se u proračunu neke od
stavaka povećale. Spomenuo je i novu stavku, a to je nabava novijeg službenog
automobila,jer je dosadašnji automobil star i ima neke nedostatke koji su bitni za putovanje.
Predsjednica je dala na usvajanje II. Izmjene i dopune proračuna Općine Žakanje za
2016. godinu
Izmjene su usvojene s devet glasova za, nula protiv i jedan suzdržan.

Pročelnik je samo kratko rekao da se shodno izmjenama i dopunama proračuna
mijenjaju iznosi u pojedinim programima te da su iznosi istovjetni onima u proračunu.
Pitanja i rasprave nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje
I.
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.
godini.
Izmjene su usvojene jednoglasno
- I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2016. godini.
Prijedlog je usvojen jednoglasno.
- I. Izmjene i dopune socijalnog programa za 2016. godinu
Program je usvojen jednoglasno
AD(7.)
Načelnik je dodao da je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta u
međuvremenu dobivena, a to nije navedeno u izvješću.
Pitanja i rasprave nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje Izvješće o izvršenju plana gospodarenjem otpadom
na Području općine Žakanje u 2015. godini
Izvješće je usvojeno jednoglasno

AD(8.)
Po točki 8. dnevnog reda obrazloženja, rasprave i pitanja nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015.
godinu
Izvješće je usvojeno jednoglasno

AD(9.)
Pročelnik se ukratko osvrnuo na točku 9. Objasnio je da je na raspisani natječaj
pristigla samo jedna ponuda i to od dosadašnjeg izvođača BIG Vrškovac. S obzirom da je
to jedina ponuda ista je odabrana za prijedlog o povjeravanju poslova održavanja javne
rasvjete.
Rasprave i pitanja nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje Odluku o povjeravanju poslova održavanja javne
rasvjete na području Općine Žakanje.
Odluka je usvojena jednoglasno.

AD(10.)

Pročelnik je kratko spomenuo da je jedina ponuda za povjeravanje poslova isporuke
kamenog materijala pristigla od pravnog subjekta Kamenolom Žakanje, a s obzirom da je
to i jedina ponuda ista se predlaže za prihvaćanje.
Rasprave i pitanja nije bilo
Predsjednica je dala na usvajanje Odluku o povjeravanju poslova nabave kamenog
materijala za potrebe Općine Žakanje.
Odluka je usvojena jednoglasno.

AD(11- 16.)
S obzirom da su točke od 11. do 16. međusobno povezane, predsjednica je predložila
da se njihovo tumačenje objedini, a da će se shodno tome zasebno glasati za svaku
točku.
Pročelnik se u kraćim crtama osvrnuo na spomenute točke. Ukratko je pojasnio da je
Plan civilne zaštite ažuriran shodno zahtjevima inspekcije, a također i Plan zaštite i
spašavanja.
Vijećnik Danijel Jurkaš postavio je pitanje oko godišnjeg izvještaja u vezi vatrogastva,
a u kojem se spominje da je sjednica stožera održana no, vijećnik kaže da ista nije
održana iako je on to više puta tražio. Načelnik je odgovorio da će se ta sjednica održati
ako bude potrebe, odnosno u slučaju elementarne nepogode i slično.

Vijećnik Stjepan Plesac spomenuo je problem s nedostatkom financijskih sredstava koja
se dobivaju za nabavu opreme za vatrogasce. Tražio je da se ispita postoji li u županiji novca
za povećavanje financijske potpore. Načelnik je odgovorio da se to svakako može ispitati.
Nekoliko nazočnih uključilo se u raspravu o vatrogastvu i problemima oko toga.
Pitanja više nije bilo.
Predsjednica je dala na usvajanje
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2015.
godinu. Godišnja analiza usvojena je jednoglasno.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2016. godinu. Plan
je usvojen jednoglasno.
Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite Općine Žakanje za razdoblje 2016. –
2019. godine. Smjernice su usvojene jednoglasno.
Prijedlog odluke o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Žakanje. Prijedlog je usvojen jednoglasno.
Prijedlog odluke o usvajanju plana civilne zaštite Općine Žakanje. Prijedlog je usvojen
jednoglasno.
Prijedlog odluke o usvajanju plana zaštite i spašavanja Općine Žakanje. Prijedlog je
usvojen jednoglasno.
AD(17.)
Pročelnik je ukratko tumačio prijedlog odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine.
Rasprave i pitanja za prva 3 prijedloga nije bilo.
Predsjednica je dala na usvajanje prijedlog odluke o prpodaji zemljišta u vlasništvu
Općine Žakanje u K.O. Jurovo i Pravutina
a) naselje Kohanjac, prijedlog je usvojen jednoglasno
b) naselje Brihovo, prijedlog je usvojen jednoglasno
c) naselje Zaluka lipnička, prijedlog je usvojen jednoglasno
Načelnik je ukratko protumačio dva prijedloga parcelacije za naselja Velika Paka i
Mošanci.
Stav je načelnika, a u dogovoru s ostalima da se prvi prijedlog parcelacije koji je
podnio Moravac Nikola prihvati, a drugi prijedlog preda na razmatranje mjesnom
odboru.
Ovakvi prijedlozi usvojeni su jednoglasno.
Drugi se zahtjev odnosi na naselje Mošanci podnositelja Dalibor Rahija. Načelnik je
ukratko tumačio taj prijedlog.
Rasprave vijećnika i svih nazočnih je bilo.
Predsjednica daje na usvajanje prijedlog parcelacije. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

AD(19.)
S obzirom da je u prijedlogu za ovlaštene mrtvozornike sve jasno predsjednica daje na
usvajanje Prijedlog o imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Općine Žakanje.
Prijedlog je usvojen jednoglasno.

S obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednica Općinskog Vijeća Općine Žakanje
zatvorila je 22. sjednicu, zahvalila svim nazočnim na odazivu te ih srdačno pozdravila.

Sjednica je završila u 19:45 sati

Cjelokupan audio zapis 22. sjednice nalazi se u privitku ovog zapisnika.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Sopčić

dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar

