
ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

održane 7.veljače 2019.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, Mario Kohanić, Sanja Smukavić, Danijel Bukovac 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne te otvorio 10. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje te predložio slijedeći 

DNEVNI RED

- Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade 

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Žakanje 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje 

8. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

9. Prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2018. godinu 

10. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2018. 

godinu

11. Prijedlog Odluke o provedbi postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje 

12. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2018. godinu 

13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite Općine Žakanje za 2019. godinu 

14. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara na području Općine Žakanje u 2018. godini 

15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2019. godini 

Dnevni red usvojen je jednoglasno s 11 glasova ZA.

Aktualni sat
Vjećnik Stjepan Plesac spomenuo je rezulate natječaja u vezi wifi-EU, te postavio pitanje naše prijave  obzirom da 
je Općina Ribnik  dobila pravo na ta sredstva. 
Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je kako se prijavili jesmo, ali nismo bili među najbržima, te smo ovaj put 
propustili tu priliku.

Vjećnik Stjepan Plesac tim je odgovorom spomenuo kako bi bilo dobro da se naprave izvješća vezana za takve i 
slične natječaje u zadnje 2. godine da se vidi na koliko smo se projekata javili, koji su to projekti bili i koji su od njih 
bili odobreni.

Vjećnik Zlatko Jaklević spomenuo je kako je znak naselje- Zaluka, savijen već neko vrijeme te postavio pitanje 
postoji li mogućnost da se popravi ili zamjeni. 
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se napraviti pregled prometnih znakova u svim naseljima i zamijeniti 
gdje treba.

Vjećnik Krešimir Hribljan spomenuo je slučaj opomena pred ovrhu te dao prijedlog da se ne zovu opomene pred 
ovrhu nego samo ovrha i da se uz to šalju i specifikacije.
Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako je to pravni dokument koji se, ako se ne plati pokreće daljnom ovrhom. 



Ad.1.)   Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO. 

Ad.2.)   Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. 
Vijećnik Krunoslav Ferko predložio je izmjenu članka 8. Odluke na način da se on mijenja i glasi: 
„Na području Općine Žakanje utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalne naknade i to:  
I. ZONA: Područje uz državnu cestu D-6 do udaljenosti do 300 metara, a obuhvaća naselja: Jurovski Brod, 
Bubnjarački Brod, Jurovo, Mišinci, Žakanje i Brihovo. 
II. ZONA: Područja naselja koja su udaljena više od 300 metara od državne ceste D-6, a obuhvaća naselja: Jurovski 
Brod, Bubnjarački Brod, Jurovo, Mišinci, Žakanje i Brihovo. 
Područje uz državnu cestu D-228, a obuhvaća naselja: Bubnjarci i Donji Bukovac Žakanjski (osim zaselka Lončarići). 
Područje uz županijsku cestu ŽC- 3140, a obuhvaća naselja: Brihovo, Zaluka Lipnička (osim zaselka Muljevac) i 
Pravutina.
III. ZONA: Gornji Bukovac Žakanjski, Sela Žakanjska, Kohanjac, Mala Paka, Velika Paka, Ertić, Sračak i Mošanci 
IV. ZONA:  Breznik Žakanjski, Jugovac, Jadrići, Stankovci, Zaluka Lipnička- zaseok Muljevac i Donji Bukovac 
Žakanjski- zaseok Lončarići.“ 

Slijedom toga predlaže i izmjenu i dopunu članka 10. na način da se utvrdi koeficijent za IV. Zonu, te da članka 
glasi:
„Vrijednosti koeficijenta zona (Kz) za pojedine zone iznose:

I. ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA

Koeficijent 1 0,75 0,55 0,35

„

Općinsko vijeće Općine Žakanje pristupilo je glasanju za 1. prijedlog izmjena i dopuna članka 8. te je isti prihvaćen 
jednoglasno s 11 glasova ZA.
Općinsko vijeće Općine Žakanje pristupilo je glasanju za 2. prijedlog izmjena i dopuna članka 10. te je isti 
prihvaćen jednoglasno s 11 glasova ZA.

Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi s prethodno usvojenim izmjenama i 
dopunama usvojilo je jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad.3.) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne 
naknade.
Prilikom rasprave utvrđeno je da je bod komunalne naknade pogrešno definiran te da se bod od 0,20 odnosi na 
mjesečno razdoblje, a ne na godišnje te se s tim u vezi mijenja: 

-  članak 2. tako da on glasi:  
„Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine 
stambenog prostora.“

- članka 3. tako da glasi: 
„Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u visini 2,40 kuna za jednogodišnje razdoblje odnosno 0,20 
kn mjesečno kad se naknada obračunava i plaća u obrocima.“ 
Općinsko vijeće Općine Žakanje je prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade s 

navedenim izmjenama usvojilo s 10 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.

Ad.4.)  Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
Predloženo je da se zone za obračun komunalnog doprinosa izjednače sa zonama za obračun komunalne naknade 
pa se tako predlaže da se članak 6. mijenja te da glasi: 
„Na području Općine Žakanje utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalne naknade i to:  
I. ZONA: Područje uz državnu cestu D-6 do udaljenosti do 300 metara, a obuhvaća naselja: Jurovski Brod, 

Bubnjarački Brod, Jurovo, Mišinci, Žakanje i Brihovo. 
II. ZONA: Područja naselja koja su udaljena više od 300 metara od državne ceste D-6, a obuhvaća naselja: Jurovski 

Brod, Bubnjarački Brod, Jurovo, Mišinci, Žakanje i Brihovo. 
Područje uz državnu cestu D-228, a obuhvaća naselja: Bubnjarci i Donji Bukovac Žakanjski (osim zaselka 
Lončarići). 



Područje uz županijsku cestu ŽC- 3140, a obuhvaća naselja: Brihovo, Zaluka Lipnička (osim zaselka 
Muljevac) i Pravutina.

III. ZONA: Gornji Bukovac Žakanjski, Sela Žakanjska, Kohanjac, Mala Paka, Velika Paka, Ertić, Sračak i Mošanci 
IV. ZONA:  Breznik Žakanjski, Jugovac, Jadrići, Stankovci, Zaluka Lipnička- zaseok Muljevac i Donji Bukovac 

Žakanjski- zaseok Lončarići.

Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu s navedenom izmjenom usvojilo je 
jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad.5.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o komunalnom redu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o komunalnom redu usvojilo 
jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad.6.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Žakanje. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Žakanje usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad.7.) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona 
Općine Žakanje usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad.8.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po 
krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad.9.)   Vjećnik Zlatko Bućan iznio je prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2018.g. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima 
za općinska priznanja za 2018.g.  usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad.10.) .)   Vjećnik Zlatko Bućan iznio je prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja 
Općine Žakanje za 2018.g. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog  Odluke o pozivnom natječaju 
predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2018.g. usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad.11.)    Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić objasnila je prijedlog Odluke o provedbi postupka prodaje zemljišta u
vlasništvu Općine Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog  Odluke o provedbi postupka 
prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje usvojen jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad.12.)   Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić podnjela je izvješće Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Žakanje za 2018.g. 

Vijećnik Stjepan Plesac primijetio je da  u Godišnjoj analizi stanja sustava civilne zaštite za 2018. i Godišnjem planu 
razvoja civilne zaštite za 2019. godinu nije usklađen broj operativnih odnosno osposobljenih vatrogasaca. 

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako greškom nisu usklađeni podaci, da su 62 operativna vatrogasca a 200 
osposobljenih vatrogasaca, te da će se isto uskladiti u Godišnjem planu razvoja civilne zaštite za 2018. godinu. 



Nakon krače rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Žakanje za 2018.g. usvojilo je jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad.13.) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić objasnila je prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite Općine 
Žakanje za 2019.g. te napomenula kako se u točci 3. Operativne snage vatrogastva Općine usklađuju podaci o 
operativnim i osposobljenim vatrogascima na način da se raspolaže s ukupno 62 operativna i 200 osposobljenih 
vatrogasaca.
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite Općine 
Žakanje za 2019.g. usvojilo je jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad.14.) Načelnik Danijel Jurkaš iznio je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje u 2018.g. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara i 
stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Žakanje u 
2018.g. usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad.15.)  Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara u 2019.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje prijedlog Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara u 2019.g. usvojilo jednoglasno s 11 glasova ZA. 

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 17,00 sati. 
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 10. sjednice Općinskog vijeća. 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

__________________ ________________________
Anita Srbelj-Dehlić, dipl.oec.  Zlatko Bućan  


