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Temeljem članka 29. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 
01/18) Općinski načelnik podnio je, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 6. sjednici održanoj 29. ožujka 
2018. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE 
O radu Općinskog načelnika za razdoblje od 26.05. do 31.12.2017. godine 

I. UVOD
Slijedom konačnih rezultata ostvarenih na Lokalnim izborima 2017., dana 26. svibnja 2017. 

godine dužnost Općinskog načelnika preuzeo je Danijel Jurkaš. 
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Žakanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji 

su mu povjereni zakonom.

II. AKTIVNOSTI
1. Jedinstveni upravni odjel

U Općini Žakanje je na dan 31.12.2017.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo 
zaposleno 4 službenika i 1 namještenik. U okviru programa javnih radova zaposleno je ukupno 6 osoba
na određeno vrijeme. U razdoblju od 13.06. do 12.12.2017. bile su zaposlene 4 osobe, a 15.12.2017. 
zaposlene su 2 osobe i to do 14.06.2018.

2. Komunalna infrastruktura
Redovno je održavana javna rasvjeta i plaćani su troškovi električne energije za javnu rasvjetu. 

Uređivani su poljski putovi u dogovoru s Mjesnim odborima. Za uređenje Mrtvačnice u Pravutini 
nabavljen je materijal. Sukladno planovima i programima uređivan je sustav odvodnje oborinskih voda 
te javne površine.

Ulagano je u modernizaciju nerazvrstanih cesta za što su djelomično osigurana sredstva od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te 
Karlovačke županije. 

Proveden je postupak jednostavne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete uz državnu cestu
D-6. Do kraja 2017. godine, ugovor je djelomično realiziran, a da bi se radovi nastavili, potrebno je 
izvršiti zamjenu stupova i kablova električne mreže, a za što je nadležan HEP. 

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša kandidiran je projekt „Izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Žakanju“, koji je početkom 2018. godine odobren, te je potpisan Ugovor i započeta je realizacija 
projekta.

Započeto je ishođenje projektne dokumentacije za prijavu na natječaj za mjeru 4.3.3. Uređenje 
šumske ceste. Proveden je postupak jednostavne nabave usluga za izradu potrebne dokumentacije.
Izvedeni su geodetski radovi, utvrđena je trasa ceste, djelomično su ishođene suglasnosti vlasnika 
parcela uz planirani put, a u 2018. godini nastavit će se s ishođenjem potrebne dokumentacije za 
prijavu na najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja. 



Do kraja 2017. godine zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije izgrađen vodovod za groblje u 
Pravutini, pa će se aktivnosti nastaviti u 2018. godini. 
3. Kultura

Raspored sredstava Programa javnih potreba u kulturi provodio se putem javnog poziva, a sa
korisnicima financijskih sredstava sklopljeni su Ugovori. Tako je odobreno 5 projektnih prijava i to
prijave DVD-a Pravutina, KUD-a Žakanje, DVD-a Jurovo, Udruge Ciciban i Zajednice Austrijanaca i
Nijemaca Hrvatske.

4. Sport
Raspored sredstava Programa javnih potreba u sportu provodio se putem javnog poziva, a

samo u iznimnim slučajevima izravno, sukladno važećim propisima, o čemu je sa korisnicima 
financijskih sredstava sklopljen Ugovor. Tako je odobreno 5 projektnih prijava i to prijave DVD-a
Pravutina, SD-a Pravutina, NK Croatia '78, Taekwando cluba Karlovac i Udruge dobrovoljaca i veterana
Domovinskog rata, Ozalj-Žakanje

5. Predškolsko i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Općina Žakanje redovno je sufinancirala programe Dječjeg vrtića „Čarolija“ sukladno Odluci o 

sufinanciranju programa.
Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za uređenje vrtića na 

katu. U narednom razdoblju potrebna su dodatna ulaganja u objektu kako bi se zadovoljili svi uvjeti za
ishođenje uporabne dozvole i ostalih suglasnosti za odvijanje predškolskih programa. 

U školskoj sportskoj dvorani zamijenjen je parket koji je uništen prije nekoliko godina uslijed
prodora vode u dvoranu. Općina je sanaciju sufinancirala zajedno s Karlovačkom županijom i 
Osnovnom školom Žakanje.

Tekućim pomoćima Općina Žakanje sufinancirala je aktivnosti Osnovne škole i to: nabavu 
uniformi za učenike te Likovnu koloniju. 

6. Socijalni program
U skladu sa Socijalnim programom isplaćivane su pomoći ne temelju podnesenih zahtjeva i 

priložene dokumentacije.

7. Vatrogastvo
Temeljem Zakona o vatrogastvu u Proračunu Općine Žakanje planirana su sredstva za 

financiranje javnih potreba u vatrogastvu, te su takom tijekom godine isplaćivane tekuće i kapitalne 
pomoći Vatrogasnoj zajednici Općine Žakanje. Sukladno Ugovoru sufinanciran je i rad Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Karlovca.

Raspored sredstva planirana za unapređenje vatrogastva provodio se putem javnog poziva, a 
samo u iznimnim slučajevima izravno, sukladno važećim propisima, o čemu je sa korisnicima 
financijskih sredstava sklopljen Ugovor. Tako su sredstva odobrena DVD-u Pravutina, DVD-u Zaluki
Lipničkoj, DVD-u Žakanje, DVD-u Jurovski Brod, DVD-u Bubnjarci, DVD-u Velika Paka, DVD-u Kohanjac, 
DVD-u Sela Žakanjska, DVD-u Brihovo. Najveća pomoć dodijeljena je DVD-u Jurovski brod za nabavu 
vatrogasnog kombija i to 47.000 kuna.

8. Ostale društvene djelatnosti
Redovito je plaćana članarina LAG-u Vallis Colapis, koja je iznosila do kolovoza 500,00 kuna a 

onda je smanjena na 450,00 kuna mjesečno. 
Sukladno Zakonu o Crvenom križu, isplaćena su sredstva Gradskom društvu Crvenog križa 

Ozalj.
Sredstva namijenjena za razvoj civilnog društva raspoređivala su se putem javnog poziva, 

sukladno važećim propisima, o čemu je sa korisnicima financijskih sredstava sklopljen Ugovor. Tako je 
odobrena potpora sljedećim udrugama: ŠD Pravutina, Udruga dijalizirani i transplantiranih bubrežnih 
bolesnika, DVD Pravutina, Udruga pčelara, Udruga privatnih šumovlasnika „Breza“, Počasni bleiburški 
vod, Udruga slijepih Karlovačke županije, Udruga Ciciban, PK Antonio. 

Redovno su isplaćena sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. 



9. Prostorno uređenje i zaštita okoliša 
Proveden je postupak izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone 

Jurovo, a planirano usvajanje je početkom 2018. godine. 
Izrađen je i usvojen Plan gospodarenja otpadom Općine Žakanje koji se usklađen s Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

10. Poljoprivreda
U skladu s Programom potpora poljoprivredi na području općine Žakanje isplaćivane su 

subvencije ne temelju podnesenih zahtjeva i priložene dokumentacije.

11. Gospodarstvo
U skladu s Programom poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i seoskog turizma

isplaćivane su subvencije ne temelju podnesenih zahtjeva i priložene dokumentacije. Isplaćene 
subvencije redovno su se unosile u Registar državnih potpora Ministarstva financija.

U poslovnoj zoni Žakanje, sukladno Ugovoru o kupoprodaji, otkupljeno je zemljište od g.
Hribljana iz Jurovskog Broda, a koje će bit  namijenjeno daljnjoj prodaji zainteresiranom gospodarskom 
subjektu.

Proveden je postupak jednostavne nabave za asfaltiranje prometnice u Poslovnoj zoni Žakanje,
te je temeljem provedenog postupka sklopljen ugovor o izvođenju radova s ponuditeljem Mežnar, 
građevinske usluge. Radovi u 2017. godini nisu započeti zbog nepovoljnih prilika, pa će se nastaviti u 
2018. godini.

Budući da je u Poslovnoj zoni Žakanje započela izgradnja poslovnog objekta privatnog 
investitora, proširena je vodovodna mreža, koje radove je izvelo Komunalno Ozalj d.o.o.. Započeto je i 
proširenje kanalizacijskog sustava, a koje radove izvodi Vodolim Cigić. Radovi nisu završeni u 2017. 
godine pa su oni nastavljeni u 2018. godini.

12. Turizam
Na natječaj u okviru Programa ruralnog razvoja, mjeru 7.4.1. prijavljen je projekt izgradnje Etno 

kuće u Žakanju, ali do kraja 2017. godine nisu bili poznati rezultati o ishodu natječaja. 
Na natječaj u okviru mjere 7.1.1. prijavljen je projekt Izrade Strateškog programa razvoja 

turizma, ali ni za taj projekt do kraja godine nisu bili poznati ishodi natječaja. 

13. Manifestacije
U organizaciji Općine Žakanje i NK Croatia ’78. održan je Božićni sajam i Novogodišnji program 

na kojim su sudjelovali brojni izvođači i izlagači, te su okupili veliki broj posjetitelja. 

III. JAVNOST 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. 

IV. ZAKLJUČAK: 
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti za razdoblje od 26. svibnja do 31. prosinca

2017.godini.

V. Ovo Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 26.05. do 31.12.2017. godine objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Žakanje 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 


