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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 11. sjednici održanoj 
28.03.2019. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE 
O radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine 

I. UVOD
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 su na dan 31.12.2018.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bila 
zaposlen 4 službenika i 1 namještenik.

U okviru programa javnih radova zaposlene su 4 osobe u razdoblju od 23. srpnja 2018. 22.
siječnja 2019.  

Jedna osoba primljena je na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i to 
od 16. travnja 2018. godine do 15. travnja 2019. godine, na radnom mjestu administrativni referent.

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. Sukladno planovima i programima 
uređivan je sustav odvodnje oborinskih voda te javne površine. 

Općina je prijavila projekt „Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 
Žakanje“, za što je odobreno sufinanciranje od MRRFEU u iznosu od 100.000 kuna. Asfaltirano je
ukupno 655 m cesta u Žakanju, Jurovu i Ertiću, postavljeno 50 m rubnjaka u Žakanju. 

Nastavljen je projekt rekonstrukcije javne rasvjete Jurovski Brod- Žakanje koji još nije završen,
budući da se čeka da HEP izvrši zamjenu energetskog kabela. Izgrađena je javna rasvjeta u Jadrićima. 
Mjestimično su u naseljima gdje je to bilo nužno zbog dotrajalosti postojećih lampi, postavljene nove 
led lampe.

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša kandidiran je projekt „Izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Žakanju“, koji je početkom 2018. godine odobren u iznosu sufinanciranja od 1.572.248,61 kn, te je 
potpisan Ugovor i započeta je realizacija projekta, provedeni su postupci javne i jednostavne nabave, 
započela je izgradnja reciklažnog dvorišta, provedene su 3 radionice, održana je 1. konferencija za 
novinare, obavljeni su članci o projektu u tiskanom i Internet izdanju… 

Postavljeno je 5 hidranata, a mjesno groblje u Pravutini priključeno je na vodovodnu mrežu. 
Izrađene su snimke izvedenog stanja objekata u Donjem Bukovcu (društveni dom) i u Zaluki 

Lipničkoj (vatrogasno spremište) i za iste ishođena rješenja o izvedenom stanju. Izvršeno je iskolčenje 
ceste k.č.br. 2874 k.o. Žakanje od župnog dvora prema Podrebarcima. Izrađena je snimka nove 
pristupne ceste prema Poslovnoj zoni.



Izrađen je glavni projekt prometnice i javne rasvjete Donji Bukovac- Bubnjarački Brod 
(priprema dokumentacije za natječaj u okviru mjere 7.2.2. Programa ruralnog razvoja. 

3. Kultura
Raspored sredstava Programa javnih potreba u kulturi provodio se putem javnog poziva, a sa

korisnicima financijskih sredstava sklopljeni su Ugovori.

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

korisnicima financijskih sredstava sklopljeni su Ugovori.

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

sufinanciranju programa.
Izvođeni su radovi na unutarnjem uređenju i rekonstrukciji Dječjeg vrtića „Čarolija“ sukladno 

ishođenoj građevinskoj dozvoli, a kako bi se ishodila uporabna dozvola. Projekt je sufinanciran 
sredstvima MDOMSP u iznosu 178.239,00. Ukupna vrijednost radova i projektne dokumentacije u
razdoblju od dvije godine iznosi 537.203,82 kn.

Tekućim pomoćima Općina Žakanje sufinancirala je aktivnosti Osnovne škole i to: postavljanje 
led rasvjete na igralište, putovanje učenika u Nedelišće, opremanje učionice računalima, nadogradnja 
nadstrešnice za školsko vozilo, uređenja prostora u OŠ Žakanje (knjižnica i sanitarni čvor). 

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 razdoblja 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, o 
čemu je sa korisnicima financijskih sredstava sklopljen Ugovor.  

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, sufinanciran je redovan rad HGSS,
Stanice Karlovac.

8. Ostale društvene djelatnosti
Redovito je plaćana članarina LAG-u Vallis Colapis, koja iznosi 450,00 kuna mjesečno. 
Domu zdravlja usmjereno je 2.000 kuna za radove uređenja Ambulante Žakanje. 
Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu isplaćivana su sredstva Gradskom društvu 

Crvenog križa Ozalj.
Sukladno Odluci Općinskog vijeća isplaćivana su sredstva namijenjena za rekonstrukciju 

objekata društvene namjene i to za rekonstrukciju krovišta na prostorijama NK Croatia, vatrogasnom
spremištu Zaluka i zamjena vanjske stolarije na vatrogasnom domu u Žakanju.

Sredstva namijenjena za razvoj civilnog društva raspoređivala su se putem javnog poziva, 
sukladno važećim propisima, o čemu je sa korisnicima financijskih sredstava sklopljen Ugovor. 

9. Prostorno uređenje i zaštita okoliša 
Usvojen je Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko- turističke zone Jurovo, a započet je i većim 

dijelom proveden postupak izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa 
smanjenim sadržajem.

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

subvencije ne temelju podnesenih zahtjeva i priložene dokumentacije.



Izrađen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području 
Općine Žakanje, na koji je Karlovačka županija dala pozitivno mišljenje, a Ministarstvo je izdalo 
suglasnost.

Ishođeno je odobrenje Ministarstva financija za korištenje kolne vage na graničnom prijelazu 
Jurovski Brod. Izvršen popravak i baždarenje vage.

11. Gospodarstvo
U skladu s Programom razvoja gospodarstva isplaćivane su subvencije ne temelju podnesenih 

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

Ugovor o izvođenju radova s ponuditeljem Mežnar, građevinske usluge sklopljen nakon 
provedenog postupka jednostavne nabave za asfaltiranje prometnice u Poslovnoj zoni Žakanje
realiziran je u cijelosti u ukupnoj vrijednosti 227.032,01 kn.

Izvršeni su radovi na održavanju postojeće kanalizacije (zbog začepljenja), te je završeno  
proširenje kanalizacijskog sustava, a koje radove je započeo Vodolim Cigić krajem 2017. godine.  

12. Turizam
Na 1. natječaj u okviru Programa ruralnog razvoja, mjeru 7.4.1. prijavljen je projekt izgradnje 

Etno kuće u Žakanju, ali projekt nije odobren za sufinanciranje, te je isti projekt prijavljen na 2. natječaj, 
ali još nisu objavljeni rezultati.

Na natječaj u okviru mjere 7.1.1. prijavljen je projekt Izrade Strateškog programa razvoja 
turizma, te je za odobreno sufinanciranje u iznosu od najviše 80.000 kuna. Proveden je postupak
jednostavne nabave, dokumentacija o provedbi je proslijeđena u APPRRR. Izrada strategije planirana 
je u 2019. godini.

13. Manifestacije
U organizaciji Općine Žakanje i NK Croatia ’78. obilježen je Dan Općine Žakanje i organiziran je 

doček Nove godine. U organizaciji DVD Jurovski Brod organiziran Božični sajam. 

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 01. siječnja do 31. prosinca  

2018. godine. Načelnik je tijekom godine surađivao s susjednim Općinama i Gradovima, odazivao se na 
sastanke koje je organizirala Karlovačka županija i druge institucije, odazivao se na pozive drugih općina 
i gradova na proslave raznih prigoda, sudjelovao je godišnjim skupštinama udruga civilnog društva, te
obavljao i druge aktivnosti sukladno Statutu i Zakonima.

V. Ovo Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

NAČELNIK PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Danijel Jurkaš Zlatko Bućan 


