ZAPISNIKA
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 7.prosinca 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, Stjepan Plesac
ODSUTNI: Sanja Smukavić, Danijel Bukovac
OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, zamjenik načelnika Dinko Ivičić,
pročelnica Anita Srbelj-Dehlić
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje pozdravio je sve prisutne, otvorio je 9. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Žakanje te predložio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aktualni sat
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu
Prijedlog II. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2018. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Prijedlog Operativnog plana zimske službe u zimskom razdoblju 2018./2019. godine
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
Prijedlog Socijalnog programa za 2019. godinu
Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede za 2019. godinu
Prijedlog Programa razvoja gospodarstva za 2019. godinu
Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Žakanje za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Žakanje

S dopunom
19. Prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
Dnevni red usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.
Aktualni sat
Vjećnica Jasmina Jurinčić spomenula je kako je oštećen reflektor ispred doma na Jurovu te postavila pitanje da li će
biti popravljen i u čijoj je to nadležnosti.
Načenik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je reflektor trebao biti popravljen neki dan, ali da vjerojatno nisu stigli i da
će biti zamjenjeno.
Vjećnik Zlatko Jaklević spomenuo je kako je nejednaka raspodjela aktivnosti i radova po Mjesnim odborima te da li
je moguće jos što napraviti do kraja godine.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da odstupanja jesu, ali prošle godine su MO-i koji su ove godine dobili više, lani
su dobili manje, a omjeri će opet biti drugačiji iduće godine. Konkretno, u Zaluki su plairane investicije za iduću
godinu.
Vjećnik Marko Boldin postavio je pitanje vezano za oštećenu cestu i rupe na Brihovu koje su nastale prilikom
popravljanja vodovoda
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će provjeriti s komunalnim.
Vjećnik Krunoslav Ferko osvrnuo se na raspodjelu sredstava po Mjesnim odborima, te spomenuo kako se nada da
će iduće godine biti više investicija u mjesne odbore koji su ove godine bili zapostavljeni, odnosno da će biti više
investicija u Pravutinu.
Vjećnik Zlatko Bućan spomenuo je kako cisterne iz Slovenije sve učestalije prolaze našim seoskim putevima i
uništavaju ceste.
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić prokomentirala je kako je već bila inspektorica zaštite okoliša te je rečeno kako se
cisterne ne smiju voziti i da ako opet budu viđeni da se zove policija.
Vjećnik Zlatko Bućan postavio je pitanje vezano uz stipendije, koliko je zahtjeva bilo i koliko se daje za
srednjoškolske, a koliko za fakultetske stipendije.
Načenik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je sveukupno bilo 10 zahtjeva, od toga je bilo 5 srednjoškolskih i 5
fakultetskih, te kako se za srednjoškolske stipendije daje 400.00kn, a za fakultetske 700.00kn.
Ad.1.) Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.2.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić podnjela je izvješće o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Žakanje
za 2018.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje usvojen
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.3.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je kako je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastukture za 2018.g vezan na rebalans Proračuna. Iznosi se mjenjaju pa je s time i prijedlog sukladan
rebalansu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.4.) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić objasnila je kako je Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g također vezan za rebalans te se iznosi programa usklađuju s
rebalansom Proračuna.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.5) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić pročitala je prijedlog II. Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2018.g te
prokomentirala kako je također vezan na rebalans Proračuna ali i na prijevoz učenika Osnovne škole iznad
standarda, koji ne ostvaruju pravo na besplatan prijevoz sukladno odluci vlade RH.
Nakon kraćih pregovora sa prijevoznikom „Transturist Kladušan“ koji je ove godine dobio natječaj za prijevoz
učenika OŠ, postignut je dogovor je da će Općina sufinancirati prijevoz učenika OŠ u iznosu od 125,00kn po djetetu.
Nakon kraće rasprave prijedlog II. Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2018.g usvojen je JEDNOGLASNO s 9
glasova ZA.
Ad.6.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2019.g s projekcijama za
2020. i 2021. godinu.
Vjećnik Krunoslav Ferko predložio je povećanje pozicije 234 (Kapitalne donacije ostalim neprofitnim
organizacijama, sufinanciranje rekonstrukcije objekata društvene namjene) za 50.000,00kn, a smanjenje pozicije 24
(ostali materijal i djelovi za tekuće i investicijko održavanje)za 10.000 kn, pozicije 33 (ostale usluge tekućeg i

investicijskog održavanja) za 10.000 kn, pozicije 42 (geodetsko – katastarske usluge) za 10.000,00kn, te pozicije 198
(ostale intelektualne usluge Projektantske usluge) za 20.000,00kn.
Općinsko vijeće Općine Žakanej pristupilo je glasanju o amandmanu te isti nije usvojen, s 5 glasova ZA, 2 glasa
PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN.
Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2019.g s projekcijama za 2020.g i 2021.godinu dan je na glasovanje i
konstatira se da je većinom glasova svih vijećnika usvojen s 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.
Ad.7.) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić objasnila je prijedlog Plana razvojnih programa za 2019.godinu s
projekcijama za 2020. i 2021.godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Plana razvojnih programa usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.8.) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za
2019.g
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu
usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.9.) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić objasnila je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastukture za
2019.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.10.) .) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić objasnila je prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za
2019.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. o usvojen
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.11.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je prijedlog Operativnog plana zimske službe u zimskom razdoblju
2018./2019 godine.
Vjećnica Jasmina Jurinčić postavila je pitanje da li će cesta koja vodi prema kupalištu na Jurovu biti čišćena, obzirom
da prošlih zima nije išla ralica.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je ta cesta u nadležnosti Županijske uprave za ceste i kako su oni
odgovorni za čišćenje snijega. Bili su upoznati s tim problemom, ali iz nepoznatih razloga nisu očistili cijelu dionicu,
već samo dio.
Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić odgovorila je kako će upozoriti ŽUC s tim problemom i kako će problem biti riješen.
Nakon kraće rasprave, prijedlog Operativnog plana zimske službe u zimskom razdoblju 2018./2019. za područje
Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.12.) Pročenica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019.godinu.
Nakon kraće rasprave, prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu usvojen je JEDNOGLASNO s 9
glasova ZA.
Ad.13.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019.godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu usvojen
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.14.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Socijalnog programa za 2019.godinu te spomenula kako
je socijalni program također vezan na proračun i kako su mjere Programa iste kao i prošle godine.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je prijedlog Socijalnog programa za 2019. godinu usvojen JEDNOGLASNO s 9
glasova ZA.
Ad.15.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Programa razvoja poljoprivrede za 2019.godinu te
spomenula kako su u odnosu na lani jedino dodatno obrazložene odredbe kod mjere sufinanciranja uzgoja ovaca i
koza te zamolila vijećnika Maria Kohanića da bolje objasni o Potpori za uzgoj ovaca i koza.
Vijećnik Mario Kohanić objasnio je kako oznaku BOLUS za tu potporu koristi i država kod isplate poticaja te
predložio kako bi bilo dobro da ju koristi i Općina Žakanje. Spomenuo je kako bi se trebalo bolje kontrolirati zahtjevi
za taj program te kako bi se trebala donositi potvrda za ovce/koze tek kad navrše 6 mjeseci života.
Nakon kraće rasprave prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Žakanje za 2019. godinu
usvojen je jednoglasno s 9 glasova ZA.
Ad.16.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je
2019.godini.

prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja u

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja u 2019. godini usvojen je
JEDNOGLASNO S 9 glasova ZA.
Ad.17.) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić tumačila je prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Žakanje za
2019.godinu. Spomenula je kako je plan rada sastavljen u skladu s aktivnostima koje su u financijskom iznosu u
skladu s proračunom.
Rasprave o prijedlogu Programa rada Mladih Općine Žakanje za 2019.g nije bilo, te je prijedlog usvojen
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.18.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić tumačila je prijedlog Oluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Žakanje.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Žakanje usvojen JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
Ad.19.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše razine
buke.
Po ovoj točci rasprave nije bilo, te je Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše razine buke usvojena
JEDNOGLASNO s 9 glasova ZA.
9. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 18,00 sati.
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 9. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

__________________
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.

________________________
Zlatko Bućan

