ZAPISNIK
S 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 12. listopada 2017. godine u 17,00 sati
u vijećnici Općine Žakanje
NAZOČNI: Zlatko Bućan, 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 3. sjednicu te
predložio sljedeći Dnevni red
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
Izvješće o radu načelnika za razdoblje 0d 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Prijedlog III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2017. godinu
Prijedlog I Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu
6. Prijedlog I Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Žakanje
8. Prijedlog Odluke o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje
groblja u Pravutini
9. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 2927/1 k.o. Sračak
10. Prijedlog Suglasnosti za provedbu postupka izmiještanja dijela puta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o.
Sračak
11. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih
12. Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje
13. R a z no
a) Reklamacija Zdravka Jurinčića
b) Zamolba Danijele Perla
c) Zamolba DVD Pravutina
S dopunom
14. Zahtjev za otkup dijela zemljišta
Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
Aktualni sat
Vijećnica Jasmina Jurinčić upitala je da li ima planova u svezi organizacije Božićnog sajma.
Načelnik Danijel Jurkaš da će se organizirati Božićni sajam, ako i doček nove godine. Postavit će se i šator u
razdoblju od sajma do dočeka pa će se i još neke manifestacije organizirati.
Vijećnik Marko Boldin postavio je pitanje u svezi tijeka rekonstrukcije ceste u zaseoku Žuške.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je taj projekt prijavljen na natječaj za mjeru 7.2.2. Programa ruralnog
razvoja te da je u tijeku postupak pregleda i ocjene, a rezultati se očekuju uskoro. Ukoliko projekt naće biti
odobren, predvidjet će se sredstva u Proračunu za iduću godinu, pa će se projekt realizirati iz vlastitih sredstava.
Vijećnik Krunoslav Ferko pitao je da li će se Općina Žakanje uključiti u organizaciju Dočeka, da li će se udruge moći
javiti s namjerom organiziranja dočeka, da li će Općina sufinancirati organizaciju i sl.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da će se Doček svakako organizirati, a tko će to organizirati, da li KUD Žakanje
ili neka druga udruga, to će se još utvrditi.
Vijećnik Zlatko Jaklević osvrnuo se na odvodnju atmosferskih voda u MO Zaluka, budući da je tak kraj specifičan
i odvodnja je veliki problem. Apelira na Općinu da se izradi kvalitetno rješenje izgradnje sustava odvodnje
atmosferskih voda kako bi se dugoročnije riješio ovaj problem. Također je pitao da li je u planu asfaltiranje
nerazvrstanih cesta na području MO Zaluka, konkretno odvojak prema Dvoru, prema Vidervolju i prema Krznariću.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako projekti odvodnje postoje te da bi se po tom pitanju iduće godine
pristupilo uređenju sustava odvodnje u Zaluci i Kohanjcu. Što se tiče asfaltiranja, planirat će se sredstva za iduću
godinu.
Vijećnik Mario Kohanić pitao je u svezi malčiranja uz putove.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je na inicijativu prvenstveno MO Žakanje i MO Bubnjarci započelo
malčiranje, ali i svaki drugi MO može predložiti, gdje treba malčirati.
Vijećnik Marko Boldin pitao je da li se može premjestiti kontejner u Žakanju budući da je smeća više van
kontejnera nego u njemu.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je tak kontejner postavljen za potrebe naselja Sela Žakanjska, budući
da Azelija eko d.o.o. nema manji kamion kojim bi mogao skupljati smeće u samom naselju. Razgovor s direktorom
Azelije eko d.o.o. je obavljen, te su dobivene informacije kako imaju namjeru nabaviti manji kamion, pa će se i
problem oko kontejnera riješiti.
(Ad1.)
Zapisnik s 2. sjednice Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad2.)
Načelnik Danijel Jurkaš podnio je izvješće o svom radu od početka mandata, 25. svibnja do 30. lipnja
2017. godine, te o radu jedinstvenog upravnog odjela za 1. polugodište. Osvrnuo se i na poduzete aktivnosti po
postavljenim pitanjima na prethodnoj sjednici.
Izvješće o radu načelnika usvojeno je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad3.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za
2017. godine, osvrnula se na bitnije izmjene na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Uz navedene izmjene i dopune,
u prijedlogu III. Rebalansa mijenja se sljedeće:
1. Pozicija 204- Izgradnja vodovoda- MO Pravutina- mijenja se broj konta iz 42141-Plinovod, vodovod i
kanalizacija u 38612- Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
2. U Programu 1018- Program razvoja Poslovne zone , Aktivnost A101801- Razvoj i unapređenje Poslovne
zone dodaje se nova pozicija 236- Izgradnja vodovoda u Poslovnoj zoni, konto 38612- Kapitalne pomoći
trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 15.000 kuna. Za taj iznos umanjuje se pozicija 71,
konto 42141- Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Poslovnoj zoni Žakanje.
Drugih izmjena nije bilo.
III. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad4.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci i napomenula kako su izmjene programa vezane
na izmjene i dopune III. Rebalansa.
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu usvojene su
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA
(Ad5.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci i napomenula kako su izmjene programa vezane
na izmjene i dopune III. Rebalansa.

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godine
usvojene su JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad6.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci i napomenula kako su izmjene Plana vezane na
izmjene i dopune III. Rebalansa, te predstavljaju planirane nabave do kraja godine.
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu usvojene su JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad7. i Ad8.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje raspravljalo je po ovim točkama dnevnog reda, ali nije pristupilo glasanju,
već se donošenje odluka odgodilo za narednu sjednicu.
(Ad9.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je po ovoj točci, te pojasnio da se po pitanju ovog predmeta već
raspravljalo na jednoj od prethodnih sjednica, te da je donošenje odluke o ukidanju svojstva javnog dobra samo
još jedan korak kako bi se zemljište moglo prodati zainteresiranoj stranci.
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 2927/1, k.o. Sračak usvojena je
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad10.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je po ovoj točci, te objasnio način i postupak predložene zamjene
zemljišta kao što je prikazano na skici prijedloga parcelacije.
Odluka o davanju suglasnost za provedbu postupka izmiještanja dijela puta u vlasništvu Općine Žakanje
u k.o. Sračak usvojena je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad11.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci te prisutne upoznala sa bitnim odredbama
Zakona o savjetima mladih te razlozima donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih.
Odluka o osnivanju Savjeta mladih usvojena je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA
(Ad12.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci te upoznala prisutne kako postupak izbora
članova Savjeta mladih pokreće Općinsko vijeće javnim pozivom, kojeg u ime Općinskog vijeća objavljuje Odbor
za izbor i imenovanje.
Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(Ad13.)
(a)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je po ovoj točci reklamacije, te iznio stav da će Općina postupit u dobroj
volji, po zakonu kao bi pomogla poduzetniku.
Vijećnik Krešimir Hribljan iznio je stav kako treba zatražiti pravno mišljenje da se utvrdi na koji način
Općina može postupiti te utvrditi tko je odgovoran za nastalu situaciju.
Zamjenik načelnika Dinko Ivičić nadovezao se kako bi trebalo angažirati vještaka koji bi procijenio
vrijednost zemljišta te iznos stvarne štete koju je pretrpio poduzetnik, podnositelj reklamacije, te isto tako utvrditi
odgovornost i izvođača radova prilikom izgradnje i uređenja Poslovne zone.
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan složio se da treba potražiti pravno mišljenje, angažirati
vještaka, ali isto tako smatra da predmetno zemljište, bez obzira na nedostatke, ima određenu vrijednost.
Vijećnica Jasmina Jurinčić također se uključila u raspravu, te istaknula kako je načinjena šteta Općini,
budući da je izvoditelj radova garantirao da su radovi kvalitetno izvršeni, a Općina ih je platila. Prilikom prodaje
predmetnog zemljišta je garantirana je kvaliteta te da je primjereno za gradnju.
Općinsko vijeće Općine Žakanje JEDNOGLASNO je s 10 glasova ZA donijelo Zaključak da se zatraži pravno
mišljenje, te angažira vještak kako bi se utvrdila odgovornost Općine Žakanje za nastalu situaciju.

(b)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić uz zamolbu koja je priložena u materijalima pročitala je i mišljenje Dječjeg
vrtića Čarolija.
Slijedom iznijetoga, te nakon kraće rasprave, Odluka o sufinanciranju smještaja i čuvanja djeteta Ivone
Perla u sklopu obrta „Vesela panda“ donijeta je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.
(c)
Općinsko vijeće Općine Žakanje razmatralo je zamolbe za sufinanciranje uređenja objekata društvene
namjene te je s 9 glasova ZA i jednom glasom PROTIV donijelo Zaključke o rasporedu sredstava u ukupnom iznosu
od 50.000,0 kuna kako slijedi :
1. DVD Jurovo
6.000,00 kn
2. DVD Bubnjarci
4.000,00 kn
3. DVD Sela Žakanjska
5.000,00 kn
4. DVD Jurovski Brod
9.000,00 kn
5. DVD Pravutina
26.000,00 kn
(Ad14.)
Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je po ovoj točci, te napomenuo kako se radi o već uhodanoj proceduri.
Stranka provodi postupak legalizacije objekta koji se dijelom nalazi na zemljištu u vlasništvu Općine Žakanje.
Predmet prodaje zemljište površine cca. 69 m2, prema prijedlogu parcelacije koja je dana svim vijećnicima na
uvid.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta donesena je JEDNOGLASNO s 10
glasova ZA.
Sjednica Općinskog vijeća završila je u 19,30 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis s 3. sjednice Općinskog vijeća.
ZAPISNIČAR
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bućan

