
ZAPISNIK
Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 25. siječnja 2018. godine u 16,00 sati 

u vijećnici Općine Žakanje 

NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Zlatko Jaklević, Jasmina Jurinčić, Marko Boldin, Krešimir Hribljan, Ines 
Nastav, Mario Kohanić

NISU NAZOČNI: Nikola Sopčić, Danijel Bukovac, Sanja Smukavić

OSTALI NAZOČNI: Danijel Jurkaš, načelnik, Dinko Ivičić, zamjenik načelnika, Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica,

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio  je 4. 
sjednicu te predložio sljedeći  

DNEVNI RED

- Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Žakanje 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo 

Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo nalazi se na web stra-
nici Općine Žakanje i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje 

4. Prijedlog Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području općine Žakanje 
5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području općine Žakanje 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje za 2017. godinu 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini

godišnje naknade za održavanje groblja u Pravutini te o visini naknade za korištenje mrtvačnica u Pravu-
tini i Zaluki Lipničkoj 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi korištenja mrtvačnice groblja u Žakanju 
9. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 

od požara na području općine Žakanje u 2017. godini 
10. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini
11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje za 

2018. godinu
12. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žakanje za 2018. godinu 
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova 

na području općine Žakanje 
14. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova čišćenja, odvoza i zbri-

njavanja fekalija iz septičkih jama na području općine Žakanje 
15. Prijedlog Odluke  o ovlaštenim predlagačima za općine priznanja za 2017. godinu  
16. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2017. go-

dinu
17. Razno

S dopunom, iza točke 16. dodaju se točke: 
17. Prijedlog I. izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnoj nabavi i
18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine 

Žakanje
a dosadašnja točka 17. postaje točka 19. 

Dnevni red usvoje je jednoglasno s 8 glasova ZA.



- Aktualni sat

Vijećnik Marko Boldin postavio je pitanje u kojoj je fazi uređenje vrtića. 
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako radovi još nisu započeli, građevinska dozvola izdana je prije nekoliko 
dana, prikupljaju se ponude temeljem kojih će se utvrditi potrebna sredstva koja trena planirati u idućem 
rebalansu Proračuna. 

Vijećnica Jasmina Jurinčić istaknula je kako je kontejner za sakupljanje otpada kod lovačkog doma u lošem stanju 
i na neprimjerenoj lokaciji.
Načelnik je odgovorio kako je taj kontejner namijenjen samo za sakupljanje otpada mještana Sela Žakanjskih te 
da je tako i postavljena tabla. Nakon uspostave novog sustava gospodarenja otpada, taj će problem biti riješen,  
a kontejner uklonjen.

Vijećnica Ines Nastav postavila je pitanje da li je u planu asfaltiranje ceste u Donjem Bukovcu prema Lončarićima 
(Jazbacima).
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je u tijeku ishođenje projektne dokumentacije za spomenutu 
prometnicu Donji Bukovac-Hrib-Jurovski Brod, a u planu je da se izgradnja prijavi na natječaj u okviru mjere 7.2.2. 
Programa ruralnog razvoja.

Vijećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje u svezi rekonstrukcije javne rasvjete, kojom će se dinamikom i gdje 
vršiti rekonstrukcija. Apelira da javna rasvjeta u Pravutini uđe među prioritete, budući da je vrlo problematična i 
stalno se kvari.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je 1. faza rekonstrukcije uz državnu cestu D-6 pri kraju, a za iduću fazu 
je planirana rekonstrukcija u Bubnajrcima, Jurovskom Brodu, Jurovu i Žakanju, a zatim u Pravutini. Navodi kako
će se postavljati novi kabel do Kamenoloma, pa kad se rekonstruira taj dio, onda će se rekonstruirati i javna 
rasvjeta u tom pravcu.

Vijećnik Zlatko Jaklević postavio je pitanje u svezi uređenja sustava odvodnje oborinskih voda u zaluki, kada će 
se definirati trasa i započeti radovi. 
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se već početkom godine nabaviti potrebne cijevi i što prije krenuti 
u realizaciju.

Ad.1.)
Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad2.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci te napomenula kako je Statut potrebno uskladiti 

sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je slijedom toga i 
pripremljen prijedlog II. izmjena i dopuna Statuta Općine Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci dnevnog reda nije bilo te su II. izmjene i dopune Statuta Općine Žakanje usvojene 
jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad3.)
Načelnik Danijel Jurkaš bio je izvjestitelj po ovoj točci te upoznao prisutne s koracima u izradi 

Urbanističkog plana uređenje ugostiteljsko-turističke zone Jurovo. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o usvajanju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-

turističke zone Jurovo usvojena jednoglasno s 8 glasova ZA. 

Ad4.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić bila je izvjestitelj po ovoj točci te istaknula kako je na inicijativu trgovačkih 

radnji s područja općine Žakanje izrađen prijedlog Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na 
području općine Žakanje, budući da u zadnje vrijeme sve veći broj trgovaca obavlja pokretnu trgovinu bez 
potrebnih uvjeta i suglasnosti.



Nakon krače rasprave Odluka obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području općine 
Žakanje usvojena je jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad5.)
Načelnik Danijel Jurkaš izvještavao je po ovoj točci te istaknuo kako je prijedlog Odluke izrađen sukladno 

Uredbi o gospodarenju otpadom te da je Općina dužna od 01. veljače uskladiti način gospodarenja otpadom 
sukladno navedenoj Uredbi.

Nakon krače rasprave odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Žakanje usvojena je jednoglasno s 8 glasova ZA. 

Ad6.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić izvijestila je prisutne kako je potrebno Odluku o raspoređivanju sredstava 

za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje 
potrebno dodatno uskladiti s Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Uputom Ureda 
državne uprave u Karlovačkoj županiji koji je proveo nadzor nad spomenutom Odlukom. Naime, potrebno je 
predvidjeti još dodatnih 10% sredstava po članu podzastupljenog spola. Slijedom toga pripremljen je prijedlog 
Odluke.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 
za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje za 
2017. godinu usvojena jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad7.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić izvijetila je prisutne kako je Ured državne uprave u postupku nadzora 

utvrdio nepravilnost u Odluci o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje
groblja u Pravutini te o visini naknade za korištenje mrtvačnica u Pravutini i Zaluki Lipničkoj u članku 3. i članku 6.  
s obzirom da su naknade različite za osobe koje imaju u odnosu na osobe koje nemaju prebivalište na području 
općine Žakanje. 

Po ovoj točci rasprave nije bilo te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade kod dodjele 
grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje groblja u Pravutini te o visini naknade za korištenje
mrtvačnica u Pravutini i Zaluki Lipničkoj usvojena jednoglasno s 8 glasova ZA. 

Ad8.)
Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je prisutnima kako je slijedom nadzora nad Odlukom o visini 

naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje groblja u Pravutini te o visini
naknade za korištenje mrtvačnica u Pravutini i Zaluki Lipničko, pripremljen prijedlog Izmjena i dopuna Oduke o 
naknadi korištenja mrtvačnice groblja u Žakanju, budući da sadrži iste odredbe o različitim naknadama kao i 
prethodna odluka.

Po ovoj točci rasprave nije bilo te je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi korištenja 
mrtvačnice groblja u Žakanju usvojena jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad9.)
Načelnik Danijel Jurkaš prezentirao je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Žakanje u 2017. godini.
Nakon kraće rasprave Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području općine Žakanje u 2017. godini usvojeno je jednoglasno s 8 glasova 
ZA.

Ad10.)
Načelnik Danijel Jurkaš prezentirao je Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini. 
Nakon krače rasprave Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini usvojena je 

jednoglasno s 8 glasova ZA.



Ad11.)
Načelnik Danijel Jurkaš prezentirao je prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Žakanje za 2018. godinu. 
Nakon krače rasprave Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Žakanje za 2018. godinu usvoje je jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad12.)
Načelnik Danijel Jurkaš prezentirao je prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 

Žakanje za 2018. godinu
Nakon krače rasprave Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Žakanje za 2018. godinu 

usvojen je jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad13.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić upoznala je prisutne da je proveden postupak davanja koncesije za 

dimnjačarske poslove, te je zaprimljena jedna ponuda, a koja zadovoljava sve uvjete natječaja. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja- DIMNJAČAR d.o.o., 

Karlovac za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Žakanje  usvojena jednoglasno s 8 
glasova ZA.

Ad14.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić upoznala je prisutne da je proveden postupak davanja koncesije za poslove 

čišćenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama, no nije pristigla niti jedna ponuda te je potrebo poništiti 
postupak.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 
poslova čišćenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama na području općine Žakanje usvojena jednoglasno 
s 8 glasova ZA.

Ad15.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić obrazložila je kako će se i ove godine povodom proslave Dana Općine 

Žakanje uručiti priznanja te je potrebno imenovati ovlaštene predlagatelje za općinska priznanja. 
Oduka o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2017. godinu usvojena je jednoglasno s 8 

glasova ZA.

Ad16.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić obrazložila je kako je potrebno raspisati pozivni natječaj kako bi ovlašteni 

predlagači mogli dostavljati prijedloge za općinska priznanja. 
Odluka o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2017. godinu 

usvojena je jednoglasno s 8 glasova ZA.

Ad17.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić izvijestila je prisutne kako je Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta odobren 

od FZOEU i MZOE, te su slijedom potopsanog ugvoora o sufinanciranju upućene nam i preporuke u svezi 
provedbe postupaka jednostaven nabave. Općina Žakanje ima Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne 
nabave, ali on nije u potpunosti istovjetan preporučenim postupcima Fonda, te je stoga pripremlje prijedlog I. 
izmjena i dopunama Pravilnika koji obuhvaća i preporuke fonda. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o I. izmjenama i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave usvojen jednoglasno s 8 glasova.

Ad18.)
Nakon krače rasprave Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku odavanju suglasnosti za 

provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje jednoglasno s 8 glasova ZA.



Ad19.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje razmatralo je zamolbu Milke Andrišević za oslobođenjem od komunalne 

naknade, ali budući da nisu zadovoljeni kriteriji sukladno Odluci o komunalnoj naknadi, zamolba je negativno 
riješena.

Preporuka je Općinskog vijeća da se predloži gđi. Milki da se obrati Jedinstvenom upravnom odjelu sa 
zahtjevom za odobrenjem Jednokratne novčane pomoći u skladu sa Socijalnim programom. 

Vijećnik Marko Boldin postavio je pitanje koliko prihoda godišnje Općina ima od Kamenoloma Žakanje. 
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić odgovorila je kako od Kamenoloma godišnje ostvarujemo slijedeće: 500 

m3 kamenog materijala besplatno, cca. 20.000 kuna komunalne naknade te cca. 80.000 kuna godišnje od
eksploatacije i koncesije.

Vijećnik Zlatko Bućan pitao je koliko je utrošeno sredstava za provedbu Božićnog sajma i Novogodišnjeg 
programa.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je iz Općinskog proračuna utrošeno 15.000 kuna za izvođače 
(sredstva su uplaćena NK Croatia), te oko 5.000 kuna reprezentacije (kobasice, kruh, sokovi, plakati…) 

Sjednica Općinskog vijeća završila je u 17,30 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis s 5. sjednice Općinskog vijeća.
Da je izvadak zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

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


