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Temeljem članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) 
Općinski načelnik dana ________________ 2017. godine podnosi Općinskom vijeću  

I Z V J E Š Ć E
O RADU NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2016. 

1. UVODNI DIO

Izvješće se podnosi temeljem Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ br. 
03/09, 01/13). Statutom Općine Žakanje utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da 
ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša volonterski, te da sukladno Zakonu 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave 
utvrđene zakonom. 

U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Žakanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji 
su mu povjereni zakonom, a posebice:

- utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Žakanje, 
- iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima bitnim za

raspravljanje Općinskog vijeća Općine Žakanje i donošenje odluka, 
- izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća, 
- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, 
- upravljanje prihodima i rashodima Općine Žakanje, 
- utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2016.  
- donošenje odluka o investicijama,
- donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima financiranja, 
- usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, 
- donosi odluku o provedbi javnih radova radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na evidenciji

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u cilju povećanja kvalitete održavanja javnih površina, 
- brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr.,
- brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima, fondovima i dr.

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja sa
vijećnicima Općine Žakanje, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje, sa 
ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa predstavnicima resornih 
ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja. 



2. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

2.1. U području zaposlenosti-nositelja poslova: 
U Općini Žakanje je na dan 31.12.2016.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo zaposleno 5 
djelatnika.

2.2. U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Žakanje  za 2016.g., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s 
izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih 
knjiga, brinuo o prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Žakanje kao i druge poslove i aktivnosti 
vezane za financijsko poslovanje Općine Žakanje. 

2.3. U području javnosti rada
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Žakanje, na web stranici 
Općine Žakanje, www.opcina-zakanje.hr , na oglasnoj ploči Općine Žakanje, na sjednicama Općinskog 
vijeća Općine Žakanje, u komunikaciji sa građanima, putem Mjesnih odbora i medija. 

2.4. U području akata koje donosi Općinski načelnik Općine Žakanje
Na temelju zakonskih ovlasti Općinski načelnik Općine Žakanje donosio je u 2016.g. odluke koje se 
redovito objavljuju u Službenom glasniku Općine Žakanje: 
1. Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Općine Žakanje 
2. Zaključak o podmirivanju troškova izdavanja posjedovnih listova 
3. Rješenje o isplati poticaja Zdravku Kožaru za osnivanje novog poduzeća 
4. Rješenje o isplati poticaja Davoru Ivičiću za osnivanje novog obrta 
5. Rješenje o odobrenju radnog vremena Caffe barz "Dioniz" Žakanje
6. Rješenje i isplati poticaja Draženu Gršiću za osnivanje novog poduzeća 
7. Rješenje o odobrenju radnog vremena Caffe baru "Dioniz" Žakanje
8. Rješenje o podmirenju troškova stanovanja Mlinarić Vladimiru 
9. Odluka o početku postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
10. Rješenje o odobrenju radnog vremena Caffe baru "Dioniz" Žakanje
11. Odluka o organiziranju motrilačko-dojavne službe u periodima povećanog indeksa opasnosti od 
nastajanja požara na otvorenom prostoru na području Općine Žakanje 
12. Zaključak o usmjeravanju sredstava Počasnom blajburškom vodu 
13. Zaključak o usmjeravanju sredstava Gradu Vukovaru 
14. Zaključak o usmjeravanju sredstava Dini Katnić 
15. Zaključak o usmjeravanju sredstava Osnovnoj školi Žakanje 
16. Zaključak o usmjeravanju sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 
17. Rješenje o podmirenju troškova stanovanja Juran Branku, Sračak 9 
18.  Rješenje o podmirenju troškova stanovanja Muc Zlatku, Jadrići 3 
19. Rješenje o podmirenju troškova stanovanja Hajsan Josipu, Stankovci 6
20.  Rješenje o podmirenju troškova stanovanja Mlinarić Vladimiru, Breznik Žak.8 
21. Odluka o odabiru ponude za uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Žakanje 
22. Odluka o imenovanju ovlaštenog predstavnika za obavljanje aktivnosti zaštite na radu
23. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite u općini Žakanje 
24. Rješenje o podmirenju troškova stanovanja Nastav Nikoli, Kohanjac 12
25. Rješenje o odobrenju radnog vremena Caffe baru "Dioniz" Žakanje
26. Zaključak o isplati premije osiguranja usjeva i nasada u 2016. godini OPG Radman Zdenka, Sela 
Žakanjska 23
27. Zaključak o usmjeravanju sredstava DVD Pravutina 
28. Zaključak o usmjeravanju sredstava OŠ Žakanje 
29. Zaključak o usmjeravanju sredstava DVD Jurovski Brod 



30. Plan prijma u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje u 2016. 
godini
31. Zaključak o subvencioniranju troškova prehrane učenicima OŠ Žakanje, Luki i Lani Sopčić 
32. Rješenje o priznavanju troškova stanovanja Mlinarić Vladimiru 
33. Zaključak o usmjeravanju sredstava Osnovnoj školi Žakanje 
34. Zaključak o usmjeravanju sredstava DVD Jurovski Brod 
35. Rješenje o odobrenju radnog vremena Caffe baru "Dioniz" Žakanje
36. Zaključak o usmjeravanju sredstava NK "Croatia '78" 

2.5. Ostali poslovi

U izvještajnom razdoblju su realizirane sljedeće aktivnosti: 
- Izrađen je pregled stanja javne rasvjete te je izrađena projekta dokumentacija za rekonstrukciju. 
- Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta, te je ishođena građevinska 
dozvola.
- Izrađena je projekta dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Brihovo- Žuške, 
te je po raspisanom natječaju u Programu ruralnog razvoja u Mjeri 7.2.1. prijavljen isti projekt. 
- Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju etno kuće, te je predan zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole. 
- Započeta je izrada Strategije razvoja Općine Žakanje a za koju je odobreno financiranje iz Mjere 
7.1.1. Programa ruralnog razvoja.
- Rapisan je javni natječaj za financiranje udruga iz proračuna općine Žakanje na temelju kojeg su 
isplaćivana sredstva prijaviteljima 
- Započeti su radovi na proširenju i adaptaciji prostora za dječji vrtić 
- Izrađen je Plan civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite 

3. ZAKLJUČAK:
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2016.godini.
Pozivam vijećnike Općine Žakanje, predsjednike i članove mjesnih odbora i sve građane da 

kad god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati 
naše probleme i ostvariti naše planove.

Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem 
na razumijevanju, pomoći , povjerenju i suradnji. 

Predlažem Općinskom vijeću Općine Žakanje da usvoji Izvješće o radu za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2016. godine.

NAČELNIK:
             Nikola Sopčić 


