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OPĆI DIO - PROGRAM RADA NA RAZINI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Općinsko vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine Žakanje, te obavlja poslove 

sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Žakanje. 

Sukladno članku 27. Statuta Općine Žakanje ( „Službeni glasnik Općine Žakanje“ broj 03/09, 

01/13, 01/18) kao vijećnici grupe birača sudjelujemo u: 

 Raspravi i donošenju Statuta Općine Žakanje i Poslovnika Općinskog vijeća 

 Donošenju odluka i drugih općih akata kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog 

djelokruga Općine, uređenju ustrojstva i djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela 

 Donošenju odluka o osnivanju ustanova, trgovačkih društava, te drugih pravnih 

osoba (kao i o njihovom prestanku djelovanja) za obavljanje gospodarskih,

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Žakanje, te 

odlučivanju o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima 

 Raspravama, predlaganju i donošenju Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna 

Općine Žakanje 

 Donošenju odluka o privremenom financiranju

 Raspravi i donošenju odluka o prostornom planiranju i drugim dokumentima

prostornog uređenja od važnosti za Općinu Žakanje 

 Biranju predsjednika Općinskog vijeća i njegovih zamjenika, kao i njihovom 

razrješenju

 Donošenju Plana zaštite od zaštite od požara, elementarnih nepogoda i zaštite

okoliša Općine 

 Donošenju odluke o ustroju upravnih tijela Općine 

 Uređenju mjesne samouprave, te razmatranju stanja iz područja samoupravnog 

djelokruga Općine 

 Osnivanju članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanju i razrješenju drugih 

osoba sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugim 

propisima i Statutom Općine 

 Donošenju odluka o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, te pristupanju

nacionalnim i međunarodnim udruženjima sukladno zakonu 

 Donošenju pojedinačnih i drugih akata iz samoupravnog djelokruga Općine 

 Donošenju odluke o raspisivanju lokalnog referenduma za područje Općine 

 Obavljanju i drugih poslova određenih Statutom, zakonom ili drugim propisima. 



POSEBNI DIO – PROGRAM AKTIVNOSTI IZ SAMOUPRAVNOG DJELOVANJA

Program aktivnosti iz samoupravnog djelovanja vezan je za poslove lokalnog značaja 

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Kandidacijska lista grupe birača, 

nositelja liste Danijela Jurkaša, u mandatom razdoblju ima 5 ključnih programa. 

PROGRAM ZA MLADE

 Omogućiti besplatan vrtić za treće dijete u obitelji, a do kraja mandata 

prepoloviti cijenu smještaja u vrtiću 

 Sufinancirati nabavku udžbenika učenicima Osnovne škole Žakanje 

 Učenicima i studentima deficitarnih zanimanja i slabijeg socijalnog statusa 

dodijeliti stipendije

GOSOPODARSKI PROGRAM

 Ukinuti komunalni doprinos kod izgradnje poslovnih i gospodarskih zgrada

 Poticati zapošljavanje

 Subvencionirati poduzetnicima izradu projektne dokumentacije i EU projekata

 Pokretanje Centra za mlade poduzetnike

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE

 Stavljanje u funkciju neobrađeno poljoprivredno zemljište 

 Pokrenuti komasaciju i okrupnjivanje parcela

 Poticanje sadnje trajnih nasada

 Poticanje stočarstva 

 Sufinanciranje izgradnje poljoprivrednih objekata

 Osnivanje poljoprivredne zadruge

PROGRAM TURIZMA

 U suradnji sa susjednim općinama osnovati turističku zajednicu 

 Poticanje izgradnje smještajnih kapaciteta u kampovima i privatnim

tradicijskim kućama 

 Uređenje kupališta i iskoristiti dodatne potencijale rijeke Kupe 

 Uređenje biciklističke staze 

PROGRAM KOMUNALNE INFARSTRUKTURE

 Modernizacija cesta i puteva

 Modernizacija javne rasvjete

 Poboljšanje električne i vodovodne mreže 

 Izgradnja kanalizacije



Tijekom cijelog mandatnog razdoblja zalažemo se za aktivnu koordinaciju i

komunikacija  svih sudionika na društvenoj sceni s tijelima Općine Žakanje radi 

donošenja potrebnih akata i odluka. Značajne organizacije u zajednici su Osnovna 

škola Žakanje, dječji vrtić Čarolija, vatrogasna društva, sportski klubovi, savjet 

mladih. U društvu je prepoznat rad humanitarne udruge Zvončići iz Karlovca koja 

jedina pruža rehabilitaciju djeci s posebnim potrebama na području cijele Županije, 

među korisnicima rehabilitacije su i naši najmlađi sumještani. 

Program rada za mandatno razdoblje 2017 – 2021 donijeli su vijećnici jednoglasno 

dana 05.06.2017 u Žakanju. Vijećnici grupe birača, nositelja liste Danijela Jurkaša, su 

Krešimir Hribljan, Marko Boldin, Ines Nastav, Danijel Bukovac i Sanja Smukavić. 






