ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 14. prosinca 2017. godine u 16,00 sati
u vijećnici Općine Žakanje
NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Zlatko Jaklević, Jasmina Jurinčić, Marko Boldin, Krešimir Hribljan, Ines
Nastav, Sanja Smukavić, Mario Kohanić
NISU NAZOČNI: Nikola Sopčić, Danijel Bukovac
OSTALI NAZOČNI: Danijel Jurkaš, načelnik, Dinko Ivičić, zamjenik načelnika, Anita Srbelj-Dehlić, pročelnica,
predstavnici medija- TV4rijeke, Gordana Lipšinić, gradonačelnica Grada Ozlja, Iva Zlatić,
odvjetnica Grada Ozlja, Zlatko Gojmerac, direktor Komunalnog Ozalj d.o.o.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 4.
sjednicu te predložio sljedeći
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Razmatranje prijedlog Grada Ozlja o izmjenama društvenog ugovora Komunalnog Ozalj d.o.o.
Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2017. godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Prijedlog III Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Prijedlog III Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017. godinu
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i razvoja seoskog turizma
Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2019.- 2020. godine,
materijali na www.opcina-zakanje.hr
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Prijedlog Plana održavanja prometnih i drugih javnih površina u zimskim uvjetima za sezonu 2017/2018
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
Prijedlog Socijalnog programa za 2018. godinu
Prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja za 2018. godinu
Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Žakanje u 2018. godini
Prijedlog izmjena Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja groblja na području općine Žakanje
Prijedlog Odluke o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje groblja
u Pravutini
Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Žakanje
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje, materijali objavljeni na www.opcina-zakanje.hr
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje
u k.o. Pravutina
Razno

Uz napomenu kako se gospođa gradonačelnica Ozalj Gordana Lipšinić ispričala za kašnjenje, pa će se o prvoj točci
dnevnog reda raspravljati nakon što se ona pridruži.

Dnevni red usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.
Ad2.) Aktualni sat
Vijećnik Krešimir Hribljan postavio je pitanje da li se može nešto poduzeti u svezi sigurnosti djece u
prometu na glavnoj cesti uz školu i vrtić.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je MUP-u već upućen dopis od Općine, Osnovne škole i Dječjeg
vrtića kojim se traži poduzimanje radnje u svezi poboljšanja sigurnosti djece u prometu. Postoji više mogućnosti
(kamere, policajci, svjetleći pješak…).
Vijećnica Jasmina Jurinčić kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi zahvalila je g. Hribljanu na
postavljenom pitanju, te još dodala kako je zaista sigurnost djece u prometu znatno ugrožena, te također apelira
da se što prije nađe neko rješenje.
Vijećnik Marko Boldin postavio je pitanje o funkcioniranju Braniteljske poljoprivredne zadruge.
Vijećnik Mario Kohanić kao upravitelj odgovorio je kako je Zadruga trenutno u fazi mirovanja, te da se
čekaju prvi natječaji za bespovratna sredstva na koje je Zadruga prihvatljivi prijavitelj.
(Ad3.)
Vijećnik Marko Boldin prigovorio je kakoje u zapisniku u točci (13. c.) pogrešno konstatiran rezultat
glasanja. Zaključci o rasporedu sredstava nisu donoseni jednoglasno s 10 glasova ZA, već s 9 glasova ZA i jednim
glasom PROTIV.
Zapisnik s navedenom izmjenom usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
(Ad4.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za
2017. godinu te istaknula bitnije izmjene, a naglasila je da se kao i obično krajem vrši usklađivanje planiranih i
ostvarenih prihoda i rashoda.
Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave, te su IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za
2017. godinu usvojene jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad5.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini.
Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave, te su II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture 2017. godinu usvojene jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad6.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave, te su III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godinu usvojene jednoglasno s 9 glasova ZA.

godinu.

(Ad7.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog III. Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017.

Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave, te su III. izmjene i dopune Socijalnog programa za 2017.
godinu usvojene jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad8.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog II. izmjena i dopuna Programa poticanja obrtništva,
malog i srednjeg poduzetništva i razvoja seoskog turizma u 2017. godini.
Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave, te su II. izmjene i dopune Programa poticanja obrtništva,
malog i srednjeg poduzetništva i razvoja seoskog turizma u 2017. godini usvojene jednoglasno s 9 glasova ZA.

(Ad1.)
Nakon što se sjednici pridružila gđa. Gordana Lipšinić i odvjetnica gđa. Iva Zlatić predsjednik Općinskog
vijeća otvorio je raspravu po prvoj točci dnevnog reda.
Učešće u raspravi uzela je gđa. Lipšinić te je iznijela prijedlog Grada Ozlja o izmjenama društvenog
ugovora Komunalnog Ozalj d.o.o. pri čemu je istaknula prijedlog Grada da se izgrađeni pročistač otpadnih voda,
za koje je Grad Ozalj osigurao sredstva iz EU fondova, prenese u temeljni kapital Komunalnog Ozalj i to
povećanjem temeljnog kapitala. Sukladno Zakonu o vodama prijenos je moguće izvršiti i bez naknade, pri čemu
se ne mijenja temeljni kapital. Više puta je istaknula kako promjenom omjera u temeljnom kapitalu koji je
trenutno 60:40, neće mijenjati upravljačka prava, koja bi ostala nepromijenjena, a i kako će kvaliteta opskrbe
vodom na području Općine Žakanje biti nepromijenjena.
U raspravu su se uključili i načelnik Danijel Jurkaš te predsjednik Vijeća, pri čemu su sugerirali da Grad
Ozalj predmetni uređaj prenese u Komunalno Ozalj bez naknade, budući da je to također Zakonska mogućnost.
Nakon rasprave, gđa. Lipšinić, gđa. Ivić kao predstavnice Grada Ozalj, te g. Zlatko Gojmerac predstavnik
Komunalnog Ozalj, napustili su sjednicu.
Vijećnici su pristupili glasanju po ovoj točci te jednoglasno sa 9 glasova ZA donijeli Odluku da se ne
prihvaća prijedlog Grada Ozlja o prijenosu uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda u vlasništvo
Komunalnog Ozalj d.o.o. u obliku temeljnog uloga, uz sljedeće obrazloženje:
Temeljem Zakon o vodama propisano je da su "...Jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 1 godine
od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo
javnog isporučitelja vodne usluge, u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade“. Iz navedene zakonske
formulacije razvidno je kako se radi o dužnosti jedinica lokalne samouprave, s time da iste mogu svoju obavezu
ispuniti na dva načina, i to prijenosom komunalne vodne građevine u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge
u obliku temeljnog kapitala ili, dakle alternativno, prijenosom iste građevine bez naknade u kojem slučaju je taj
prijenos neoporeziv.
Sukladno odredbama Zakon o trgovačkim društvima članovi društva, a što u konkretnom slučaju znači
Grad Ozalj te Općina Žakanje, svoja prava ostvaruju i odluke donose u skupštini društva. Sukladno članku 440.
ZTD-a „...1) Članovi društva u skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i društvenim ugovorom,
osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave
da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem....“ s time da prema članku 457. ZTD-a „...1) Za povećanje
temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora...“. Prema tome, Grad Ozalj,
kao jedan od članova trgovačkog društva, nije ovlašten samostalno, i to odlukom Gradskog vijeća odlučiti da se
poveća temeljni kapital trgovačkog društva Komunalno Ozalj d.o.o. niti je Gradsko vijeće u mogućnosti svojom
odlukom nalagati trgovačkom društvu Komunalno Ozalj d.o.o. izvršenje određene činidbe, kako što je učinjeno u
točki III. Odluke o prijenosu prava građenja komunalne vodne građevine javnom isporučitelju vodnih usluga na
području Grada Ozlja od dana 28.06.2016. godine, a kojom točkom se "...Komunalno Ozalj d.o.o. obvezuje u roku
od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke provesti sve potrebne radnje u svrhu povećanja temeljnog
kapitala društva i izvršiti sve tehničke poslove potrebne za vršenje javne usluge vodoopskrbe, a vezano za
komunalnu vodnu građevinu iz točke I. ove Odluke...".
Dalje, u načelu, svaka promjena temeljnog kapitala društva i veličine poslovnog udjela koji pripada određenom
članu društva utječe i na broj glasova koje mu taj poslovni udio daje u skupštini društva. No, Zakonom o
trgovačkom društvu propisuje se mogućnost da društvenim ugovorom bude uređeno drugačije, odnosno "...3) U
društvenom ugovoru može se odrediti da članovi društva imaju drugačije pravo glasa od onoga kako je to
određeno u prethodnome stavku ovoga članka s time da svaki član mora imati najmanje jedan glas...".
Društvenim ugovorom od dana 16.12.2013. godine, i to člankom 24., propisano je isključivo koliko predstavnika
ima pojedini član/osnivač trgovačkog društva, dok se nigdje ne navodi koje pravo glasa je s time povezano, a što
otvara prostor za različite interpretacije, osobito ukoliko dođe do promjene temeljnog kapitala, odnosno omjera
veličine poslovnih udjela. Isto tako, napominje se kako veličina poslovnog udjela nije relevantna samo što se tiče
broja glasova u skupštini društva koje daje određeni poslovni udio, već prema veličinu poslovnog udjela ZTD
određuje i neka druga prava i ovlasti članovima društva. Prema tome, svaka promjena veličine poslovnih udjela,
ukoliko ne direktno kroz broj predstavnika u skupštini - broj glasova koji pripada određenom članu društva, makar
posredno utječe na prava članova društva.

(Ad9.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Proračuna Općina Žakanje za 2018. godinu s
projekcijama za 2019. i 2020. godinu, te je upoznala prisutne s važnijim projektima u budućnosti.
Vijećnik Krunoslav Ferko predložio je da se u Proračun kao poseban program uvede „Organizacija
manifestacija“ te se planiraju sredstva za organizaciju većih manifestacija kao što su: Spust po Kupi, Moto susret
u Velikoj Paki, Proštenje povodom Velike Gospe, Vatrogasno takmičenje u Jurovskom Brodu i Božićni sajam,
budući da navedene manifestacije okupljaju najveći broj posjetitelja. Za svaku tu manifestaciju predlaže da se
osigura po 15.000 kuna.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako se sve te manifestacije mogu sufinancirat preko javnog
natječaja koji je raspisan za udruge, a da bi amandman bio potpun mora se konkretno predložiti koja se pozicija
smanjuje za iznos koji se planira povećanje druge pozicije.
Vijećnik Zlatko Bućan pitao je za koje projekte Osnovne škole je planirano 120.000 kuna.
Načelnik Danijel Jurkaš kako su ta sredstva planirana za školske projekte i to: škola u prirodi, likovna
kolonija, školske uniforme, kulturna baština, nabavu informatičke opreme, ogradu oko škole i sl.
Vijećnica Jasmina Jurinčić pitala je za što su planirana sredstva na poziciji Računala i računalna oprema.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako su sredstva planirana za nabavu tableta za vijećnike kako se
materijali za sjednice više ne bi dostavljali u papirnatom obliku već bi svaki vijećnik materijale dobio elektronskim
putem.
Vijećnica Jasmina Jurinčić nakon načelnikovog obrazloženja napomenula kako vrlo vjerojatno svi vijećnici
već imaju tablete i laptope pa nije potrebno nabavljat dodatne tablete.
I ostali vijećnici su se uključili u raspravu po ovom pitanju, te je zaključeno da se ne trebaju nabavljati
tableti, ali da ukoliko netko od vijećnika to želi, materijali se mogu dostavljati na adresu elektroničke pošte.
Nakon rasprave Općinsko vijeće pristupilo je glasanju o amandmanu vijećnika Krunoslava Ferko koji
predlaže da se planira nova pozicija proračuna za organizaciju manifestaciju u iznosu od 5.000 kuna, da se za
dodatnih 5.000 kuna povećaju planirana sredstva na poziciji 242- uređenje hidrantske mreže, a da se za iznos od
10.000 kuna umanji pozicija 74- Računala i računalna oprema.
Amandman je usvojen jednoglasno s 9 glasova ZA.
Općinsko vijeće zatim je pristupilo glasanju o Proračunu Općine Žakanje za 2018. godinu i projekcije za
2019. i 2020. godinu s amandmanom te je isti usvojilo jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad10.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. godinu s
projekcijama za 2019. i 2020. godinu gdje je istaknula najvažnije projekte.
Po ovoj točci rasprave nije bilo te je prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama
za 2019. i 2020. godinu usvojen jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad11.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za
2018. godinu te istaknula najvažnije odredbe.
Po ovoj točci rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2018.
godinu usvojen jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad12.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa uređenja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu i osvrnula se na glavne aktivnosti.
Po ovoj točci rasprave nije bilo te je prijedlog Programa uređenja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu usvojen jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad13.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu te se osvrnula na glavne projekte.
Nakon krače rasprave prijedlog Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.

(Ad14.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Plana održavanja prometnih i drugih javnih površina
u zimskim uvjetima za sezonu 2017/2018. te se osvrnula na glavne odredbe Plana.
Nakon krače rasprave prijedlog Plana održavanja prometnih i drugih javnih površina u zimskim uvjetima
za sezonu 2017/2018. usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad15.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu te
se osvrnula na glavne odredbe Programa.
Nakon krače rasprave prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu usvojen jednoglasno
s 9 glasova ZA.
(Ad16.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu te
se osvrnula na glavne odredbe Programa.
Nakon krače rasprave prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu usvojen je jednoglasno
s 9 glasova ZA.
(Ad17.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Socijalnog programa za 2018. godinu te se osvrnula
na glavne odredbe i mjere Programa i napomenula kako se uz dosadašnje mjere uvodi i mjera jednokratne
pomoći.
Nakon krače rasprave prijedlog Socijalnog programa za 2018. godinu usvojen je jednoglasno s 9 glasova
ZA.
(Ad18.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja u 2018.
godini te se osvrnula na glavne odredbe i mjere Programa te istaknula kako se uvodi uz postojeće i nekoliko novih
mjera poticaja.
Nakon krače rasprave prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja u 2018. godini usvojen je
jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad19.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području općine
Žakanje u 2018. godini te se osvrnula na glavne odredbe i mjere Programa te istaknula kako se uz postojeće mjere
uvodi i nekoliko novih mjera poticaja.
Nakon krače rasprave prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području općine Žakanje u 2018.
godini usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad20.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog izmjena Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje,
te istaknula kako se izmjene Odluke donose u skladu s izmjenama Zakona o lokalnim porezima.
Nakon krače rasprave prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima usvojen je
jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad21.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje za 2017. godinu.
Nakon krače rasprave prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Žakanje za 2017. godinu usvojen je jednoglasno
s 9 glasova ZA.

(Ad22.)
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan kao član MO Pravutina tumačio je prijedlog Odluke o načinu
i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Žakanje, te istaknuo kako su
se MO Zaluka i MO Pravutina očitovali da upravljanje grobljem u Pravutini preuzme Općina Žakanje.
Nakon krače rasprave prijedlog Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja
groblja na području općine Žakanje usvoje je jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad23.)
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan kao član MO Pravutina tumačio je prijedlog Odluke o visini
naknade kod dodjele grobnog mjesta i visini godišnje naknade za održavanje groblja u Pravutini, te istaknuo kako
su MO Zaluka i MO Pravutina suglasni s predloženom visinom naknadama, ali i da se propiše visina naknade za
korištenje mrtvačnica u Zaluki Lipničkoj i Pravutini.
Prijedlog glasi:
1. Naziv odluke se dopunjuje i glasi: „Odluka o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta, visini godišnje
naknade za održavanje groblja u Pravutini i visini naknade za korištenje mrtvačnice u Zaluki Lipničkoj i
Pravutini“
2. Dodaje se članak 6. koji glasi:
„Naknada za korištenje mrtvačnice u Pravutini odnosno Zaluki Lipničkoj, za korisnike koji nisu sudjelovali
u izgradnji mrtvačnica, a u vremenu izgradnje nisu prebivali na području općine Žakanje, iznosi 1.850,00 kuna
jednokratno.
Naknada za korištenje mrtvačnice u Pravutini odnosno Zaluki Lipničkoj, za korisnike koji nisu sudjelovali
u izgradnji mrtvačnica, a u vremenu izgradnje su prebivali na području općine Žakanje, iznosi 3.700,00 kuna
jednokratno.“
3. Dosadašnji članak 6. postaje članak 7.
Nakon krače rasprave Odluka o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta, visini godišnje naknade za
održavanje groblja u Pravutini i visini naknade za korištenje mrtvačnice u Zaluki Lipničkoj i Pravutini usvojena je
jednoglasno s 9 glasova ZA.
(Ad24.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić upoznala je vijećnike kako je bio raspisan Javni poziv za isticanje
kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Žakanje te je do roka za prijavu pristiglo
7 prijedloga, koji svi udovoljavaju formalnim uvjetima.
Pročelnica je prisutnim vijećnicima podijelila glasačke listiće te se pristupilo glasanju. Glasanje se
obavljalo tako da su vijećnici zaokruživali broj ispred 5 kandidata, koliko Savjet ima članova.
Rezultati glasanja:
R.B.
KANDIDAT ZA
KANDIDAT ZA ZAM- PREDLAGATELJ BROJ GLASOVA
ČLANA
JENIKA ČLANA
1.
Boldin Nikolina
Podrebarac Tomislav
DVD SELA ŽA9
Brihovo 29
Sela Žakanjska 3a
KANJSKA
2.
Crnić Sanja
Radman Nikolina
UDRUGA CICI6
Bubnjarački Brod 16 Zaluka Lipnička 45
BAN
3.
Gršić Matija
Barbić Mateo
8
DVD ŽAKANJE
Žakanje 2a
Žakanje 16e
4.
Jadrić Marko
Zvonković Damir
DVD JUROVSKI
3
Bubnjarački Brod 10b Jurovski Brod 15
BROD
5.
Kelava Vrdoljak Josip Radman Valentin
3
DVD JUROVO
Jurovo 2a
Jurovo 7a
6.
Kraševac Anita
Hajsan Blanka
8
KUD ŽAKANJE
Bubnjarački Brod 20 Mišinci 1i
7.
Rehorić Filip
Kladušan Mihael
8
DVD BRIHOVO
Brihovo 13b
Kohanjac 9a
Općinsko vijeće Općine Žakanje jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo Odluku o imenovanju članova
Savjeta mladih te se u Savjet mladih imenuju:
1. Nikolina Boldin, član Tomislav Podrebarac, zamjenik člana

2.
3.
4.
5.

Gršić Matija, član
Kraševac Anita, član
Rehorić Filip, član
Crnić Sanja, član

Barbić Mateo, zamjeni člana
Hajsan Blanka, zamjenik člana
Kladušan Mihael, zamjenik člana
Radman Nikolina, zamjenik člana

(Ad25.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić upoznala je vijećnike da je postupak izrade Plana gospodarenja otpadom
Općine Žakanje započeo već 2016. godine, ali nakon donošenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
pristupilo se reviziji prijedloga PGO Općine Žakanje. Proveden je postupak ocjene o potrebi izrade strateške
procjene utjecaja na okoliš, te postupak javne rasprave. Ishođena je i suglasnost Karlovačke županije, Upravnog
odjela za graditeljstvo i okoliš.
Nakon kraće rasprave Plan gospodarenje otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017- 2022 usvojen je
jednoglasno za 9 glasova ZA.
(Ad26.)
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je po ovoj točci, te istaknula kako se radi o otkupu dijela zemljišta
radi provedbe legalizacije.
Općinsko vijeće Općine Žakanje je sa 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN donijelo Odluku o davanju
suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Pravuti-na
(Ad27.)
Općinsko vijeće Općine Žakanje je razmatralo molbu Dinka Rubin za oslobođenje od plaćanja komunalne
naknade, te nakon kraće rasprave jednoglasno s 9 glasova ZA donijelo Odluku o odbijanju molbe uz obrazloženje
da se sukladno Odluci o komunalnoj naknadi, komunalna naknada plaća i za prostore koji se ne koriste.
Sjednica Općinskog vijeća završila je u 19,30 sati.
U prilogu Zapisnika nalazi se tonski zapis s 4. sjednice Općinskog vijeća.
Da je izvadak zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava:
ZAPISNIČAR
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bućan

