
ZAPISNIK
S 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 13. srpnja 2017. godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Žakanje 

NAZOČNI: Zlatko Bućan, Nikola Sopčić, Krunoslav Ferko, Zlatko Jaklević, Jasmina Jurinčić, Marko Boldin, Krešimir 
Hribljan, Ines Nastav, Sanja Smukavić, Danijel Bukovac, Mario Kohanić
OSTALI NAZOČNI: Danijel Jurkaš, načelnik, Dinko Ivičić, zamjenik načelnika, Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica,

predstavnici medija- TV4rijeke

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio  je 2. sjednicu te 
predložio sljedeći Dnevni red  

DNEVNI RED
- Aktualni sat
1. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj- lipanj 2017. godine 
2. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu 
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2017. godinu 
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. 

godini
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017. godinu
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu
7. Prijedlog Odluke o Općinskim porezima Općine Žakanje 
8. Prijedlog Odluke o uvjetima opskrbe toplinskom energijom
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena toplinske energije 
10. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi
11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa Dječjeg vrtića „Čarolija“ 
12. Prijedlog Odluke o imenovanju:

a. Odbora za Statut i poslovnik
b. Odbora za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu 
c. Odbora za predstavke i pritužbe
d. Odbora za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova 
e. Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine i Nadzornog odbora u poduzeću Azelija eko d.o.o. 
14. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine i Nadzornog odbora u poduzeću Komunalno Ozalj 

d.o.o.

S dopunom
15. Razno

Vijećnica Sanja Smukavić predložila je da se o točci 11. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece 
u dječjem vrtiću, raspravlja prije točke 3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2017. godinu 

Vijećnik Nikola Sopčić predložio je da Dnevni red ostane kako je i u prijedlogu s dopunom točke 15. Razno 

Pristupilo se glasovanju. O prijedlogu vijećnice Sanje Smukavić glasalo se s 5 glasova ZA i 6 PROTIV, a za prijedlog 
vijećnika Nikole Sopčića glasalo se s 6 glasova ZA i 5 PROTIV. Time je usvojen prijedlog vijećnika Nikole Sopčića 
da dnevni red bude kao što je u prijedlogu s dopunom točke 15. Razno 

-Aktualni sat

Vijećnik Zlatko Bućan postavio je pitanje da li je moguće da se postave prometni znakovi na raskrižju u Pravutini, 
tj. Smjerokazi za Žakanje odnosno Ribnik.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se prometni znakovi postaviti. 



Vijećnica Jasmina Jurinčić napomenula je kako se vikendom devastiraju objekti i okoliš poslovno-stambenog 
centra, te da bi trebalo pronaći neki način da se takvo što više ne događa. 
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je teško utvrditi tko devastira objekte i okoliš, ali da će se pokušati 
iznaći neko rješenje. 

Vijećnik Marko Boldin postavio je pitanje da li će se postaviti cijevi uz cestu u Brihovu. 
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako su cijevi naručene te da bi trebale biti isporučene u narednim danima. 
Napomenuo je i kako je osiguran rad stroja i navoz potrebnog kamenog materijala, a mještani se sami moraju
organizirati i izvesti radove na postavljanju cijevi.

Vijećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje da li je moguće rekonstruirati dio vodovoda u Pravutini budući da 
vrlo često dolazi do puknuća cijevi. Pitao je također da li je moguće urediti urediti pristupni put prema bari, kao 
i sanirati divlje odlagalište smeća. Pitao je i da li je moguće da se angažiraju javni radovi na uređenju i čišćenju 
puta od kuće g. Bućana do igrališta. 
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da će s Komunalnim Ozalj d.o.o. razgovarati u svezi rekonstrukcije vodovoda. 
Što se tiče angažiranja javnih radova, načelnik je napomenuo kako su svi Mjesni odbori dobili dopise da dostave 
prijedloge za što bi angažirali javne radove.

(Ad1.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj- 
lipanj 2017. godine pri čemu je naglasila visinu ostvarenih prihoda i rashoda te iznos prenesenog viška 
raspoloživog u idućem razdoblju. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te se pristupilo glasovanju. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje je jednoglasno s 11 glasova ZA usvojilo Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine 
Žakanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine.

(Ad2.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu te se osvrnula 
na bitne odrednice agrotehničkih mjera koje se primjenjuju.

Vijećnik Marko Boldin predložio je da komunalni redar i samostalno izlazi na teren a ne samo po prijavi.

Načelnik Danijel Jurkaš kratko se osvrnuo na izvješće te napomenuo kako je komunalni redar dostupan u Općini 
Žakanje svaki petak, te da mu se za sva pitanja slobodno svi obrate.

Općinsko vijeće Općine Žakanje je jednoglasno s 11 glasova ZA usvojilo Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 
za 2016. godinu.

(Ad3.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je II. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2017. godinu pri 
čemu se osvrnula na bitne izmjene prihoda i rashoda. 

U raspravi vijećnici su predložili nekoliko amandmana kako slijedi: 
Amandman 1.) Načelnik Danijel Jurkaš predložio je povećanje pozicije proračuna 148-Izrada projektne 
dokumentacije (DV Čarolija) za 10.000 kuna, tako da ona iznosi 60.000,  te povećanje pozicije proračuna 109- 
Opremanje DV Čarolija za 50.000 kn tako da ona iznosi 70.000 kuna, a da se smanji pozicija proračuna 194-
Izgradnja reciklažnog dvorišta za 60.000 kn.

Amandman 2.) Krunoslav Ferko predložio je da se poveća sufinanciranje Općine Žakanje ekonomske cijene 
boravka djeteta u DV Čarolija za 200 kn tako da sufinanciranje ukupno iznosi 1.450 kn, a slijedom toga da se 



poveća pozicija proračuna 216- Sufinanciranje redovitog programa za 43.000 kn te da ona iznosi 603.000 kn, a 
smanji se pozicija proračuna 218- Rekonstrukcija javne rasvjete za 43.000 kn. 

Amandman 3.) Krunoslav Ferko predložio je da se u proračunu na novoj poziciji planiraju sredstva za 
sufinanciranje rekonstrukcije i sanacije objekata društvene infrastrukture u iznosu od 50.000 kn, a da se umanji
pozicija 218- Rekonstrukcija javne rasvjete za 50.000 kn.

Amandman 4.) Jasmina Jurinčić predložila je da se uz udžbenike, radne bilježnice i mape za 1. razred , financiraju 
i radne bilježnice i mape za ostale razrede od 2. do 8., te da se za tu namjenu poveća pozicija u proračunu 191- 
Sufinanciranje nabave udžbenika za 55.000 kuna te da ona iznosi 80.000 kn, a da se smanji pozicija 194- Izgradnja
reciklažnog dvorišta za 55.000 kuna.

Amandman 5.) Mario Kohanić predložio je da se uvede poticanje osnivanja novih Obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava a koji su u sustavu PDV-a te da se shodno tome pozicija proračuna 141-poticanje osnivanja novih 
poduzeća/obrta poveća za 20.000 kn te da ona iznosi 36.000 kn, a da se smanji pozicija 227-Spomenik za 20.000 
kn. Slijedom tog predlaže se i izmjena i dopuna Programa poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i
seoskog turizma gdje se propisuju da se pravo na ostvarivanje poticaja za otvaranje novog obrta odnosno
poduzeća ostvaruje i za osnivanje novog OPG-a u sustavu PDV-a. 

Amandman 6.) Marko Boldin predložio je da se povećaju iznosi za jednokratne novčane pomoći za opremanje 
novorođenčadi tako da one iznose 2.000 kn za 1. dijete, 4.000 za 2. dijete te 6.000 kn za 3. i svako iduće dijete.
Slijedom toga povećava se pozicija proračuna 56- Opremanje novorođenčadi za 30.000 kuna te ona iznosi 60.000 
kn, a smanjuje se pozicija proračuna 218- Rekonstrukcija javne rasvjete za 30.000 kuna. 

Nakon rasprave pristupilo se glasanju o pojedinom amandmanu na sljedeći način: 
Amandman 1. usvojen je jednoglasno s 11. glasova ZA
Amandman 2. usvojen je jednoglasno s 11. glasova ZA
Amandman 3. usvojen je jednoglasno s 11. glasova ZA
Amandman 4. usvojen je jednoglasno s 11. glasova ZA
Amandman 5. usvojen je jednoglasno s 11. glasova ZA
Amandman 6. usvojen je jednoglasno s 11. glasova ZA

Nakon glasanja o pojedinom amandmanu glasalo se o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Žakanje za 
2017. godinu s amandmanima te je isto usvojeno jednoglasno s 11. glasova ZA.

(Ad.4.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture s napomenom da se prijedlog Programa iz materijala dopunjuje i mijenja sukladno II. izmjenama
i dopunama Proračuna te se shodno tome članak 2. prijedloga mijenja i dopunjuje te glasi: 
„Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeće namjene: 

1. Ceste 700.000

2. Izgradnja objekata prometne infrastrukture 10.000

3. Rekonstrukcija javne rasvjete 1.027.000

4. Izgradnja reciklažnog dvorišta 1.917.000

UKUPNO 3.654.000

„

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo I. izmjene i dopune Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 



(Ad5.)

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je II. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2017. godinu s 
napomenom da se prijedlog Programa iz materijala mijenja i dopunjuje sukladno II. izmjenama i dopunama.

Slijedom amandmana vijećnice Jasmine Jurinčić članak 1. II. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017. 
godinu glasi: „U članku 7. dodaje se stavak 4. koji glasi: „ Za učenike koji su samostalno naručili odnosno kupili 
knjige, Općina Žakanje će izvršiti povrat sredstava, a na temelju dostavljenog računa za kupljene knjige.“ 

Slijedom amandmana Marka Boldin članak 2. II. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017. godinu glasi: „U 
članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi: „Visina jednokratne novčane naknade iznosi 2.000 kuna za prvo dijete, 
4.000 kuna za drugo dijete, 6.000 kuna za treće  i svako iduće dijete.“ 
Slijedom izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2017. godinu članak 3. glasi:  „Članak 13. mijenja se i 
glasi: “

1. Naknada za troškove stanovanja 17.000

2. Jednokratna novčana pomoć za nabavku drva za ogrjev 5.000

3. Podmirenje troškova prehrane učenika u Osnovnoj školi Žakanje 5.000

4. Podmirenje troškova nabave udžbenika učenicima osnovne škole 80.000

5. Podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola 70.000

6. Pomoć u troškovima ukopa 4.500

7. Darivanje prigodnih poklon paketa za blagdane (uskrsne i božićne blagdane) 9.000

8. Jednokratna novčana naknada za opremanje novorođenčadi 60.000

9. Sanacija stambenih objekata 5.000

UKUPNO 255.500

„

Članak 3. II. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017. postaje članak 4. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo II. izmjene i dopune Socijalnog programa 
za 2017. godinu.

(Ad6.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu te napomenuo kako se 
mijenjaju samo članci koji propisuju visinu kazne za kršenje pojedinih odredbi Odluke.  

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo II. izmjene i dopune Odluke o 
komunalnom redu.

(Ad7.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Odluku o općinskim porezima te napomenula kako se radi o 
usklađivanju sa Zakonom o lokalnim porezima. 

Vijećnik Nikola Sopčić dao je amandman kojim predlaže da se ukine prirez porezu na dohodak i to od 01.01.2018. 
godine.

Drugih prijedloga nije bilo.

Pristupilo se glasanju o amandmanu vijećnika Nikole Sopčića, te je isti jednoglasno s 11 glasova ZA usvojen. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo Odluku o općinskim porezima Općine 
Žakanje s amandmanom.



(Ad8.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je Odluku o uvjetima isporuke toplinske energije te napomenuo kako se uz 
dosadašnje uvjete propisuje mogućnost obračuna po potrošnji. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo Odluku o uvjetima isporuke toplinske 
energije.

(Ad9.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je Odluku o utvrđivanju cijene toplinske energije te napomenuo kako su cijene 
određene sukladno kalkulaciji koja se nalazi u privitku te da je to realna cijena isporuke toplinske energije. 

 Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo Odluku o utvrđivanju cijene toplinske 
energije.

(Ad10.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Pravilnik o jednostavnoj nabavi te napomenula kako se isti usklađuje 
sa Zakonom o javnoj nabavi.

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo Pravilnik o jednostavnoj nabavi.  

(Ad11.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je Odluku o sufinanciranju programa Dječjeg vrtića „Čarolija“ osvrnuvši se na 
ekonomsku cijenu po djetetu, te programe sufinanciranja.

Slijedom iznijetog amandmana vijećnika Krunoslava Ferka u raspravi o II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Žakanje za 2017. godinu, mijenja se članka 4. stavak 1. te on glasi: „Općina Žakanje sufinancira redoviti 
desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu od 1.450 kuna mjesečno po djetetu.“ 

Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA usvojilo Odluku o sufinanciranju programa Dječjeg 
vrtića „Čarolija“. 

(Ad12.)
a) Općinsko vijeće Općine Žakanje je s 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN imenovalo članove Odbora za 

Statut i Poslovnik:
1. Sanja Smukavić, predsjednica 
2. Zlatko Bućan, zamjenik predsjednice 
3. Ines Nastav, članica 
4. Jasmina Jurinčić, članica 
5. Krunoslav Ferko, član 

b) Općinsko vijeće Općine Žakanje je s 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN imenovalo članove Odbora za 
financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu: 

1. Nikola Sopčić, predsjednik 
2. Slavko Radman, zamjenica predsjednika
3. Zdravko Jurinčićm, član 
4. Zlatko Jaklević, član 
5. Mario Kohanić, član 

c) Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA imenovalo članove Odbora za predstavke 
i pritužbe:

1. Krunoslav Ferko, predsjednik
2. Danijel Rahija, član 
3. Zlatko Jaklević, član 

d) Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 11 glasova ZA imenovalo članove Odbora za društvene 
djelatnosti i dodjelu općinskih stanova 

1. Jasmina Jurinčić, predsjednica 



2. Davor Fabina, član 
3. Mirjana Bregar, član 

e) Općinsko vijeće Općine Žakanje je sa 8 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN imenovalo članove Odbora za 
Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

1. Mario Kohanić, predsjednik 
2. Sanja Radman, član 
3. Matija Gršić, član 

(Ad13.-Ad14.)
Načelnik Danijel Jurkaš upoznao je vijećnike s Odlukama o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova 
Nadzornih odbora i Skupština u Azeliji eko d.o.o. i Komunalnom Ozalj d.o.o.

(Ad15.)
Gospođa Dragica Debevec iz Mišinaca i MO Jurovo-Mišinci uputili su dopis Općinskom vijeću Općine Žakanje da 
se razmotri problematika oko asfaltiranja prometnice u Mišincima prema mlinu sukladno potpisanom ugovoru i
troškovniku.

Općinsko vijeće Općine Žakanje je sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo Zaključak kojim 
se nalaže asfaltiranje prometnice u Mišincima prema Mlinu a sukladno Ugovoru i troškovniku.

Sjednica Općinskog vijeća završila je u 20,40 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis s 2. sjednice Općinskog vijeća.
Da je izvadak zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

ZAPISNIČAR  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.            Zlatko Bućan


