


ZAPISNIK

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 28.ožujka 2019.godine u 18,00 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,  

ODSUTNI: Sanja Smukavić 

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, pročelnica Anita Srbelj-Dehlić,  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 11. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje te predložio slijedeći 

DNEVNI RED
- Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu 

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 

7. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018. godinu 

8. Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Žakanje za 2018. godinu 

9. Izvješće o izvršenju Programa poticanja gospodarskog razvoja za 2018. godinu 

10.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za 2018. godinu 

11.Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu 

12.Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi 

mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na 

području Općine Žakanje za 2018. godinu 

13.Izvješće o radu načelnika za 2018. godinu 

14.Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Žakanje u 2018. godini 

15.Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu 

16.Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

17.Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Žakanje 

18.Prijedlog Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim 

sadržajem

19.Prijedlog Odluke o povjeravanju Reciklažnog dvorišta Žakanje na upravljanje

20.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žakanje za 2018. godinu 

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

s dopunom

22. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Prostornog uređenja Općine Žakanje sa smanjenim 
sadržajem

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Aktualni sat

Vjećnik Krešimir Hribljan dao je prijedlog za pješački prijelaz na području Jurovskog Broda te kako bi se uz njega 
postavio jos dodatni znak upozorenja kako bi vozači usporili radi bolje sigurnosti mještana. 



Načelnik Danijel Jurkaš po tom pitanju objasnio je kako je u tjeku priprema za natječaj za projektiranje cijele 
dionice državne ceste D-6 te kako će i taj dio ući u projekt izrade. 
Vjećnik Krešimir Hribljan rekao je kako je pitanje kada će to doći na red i kako bi bilo dobro da se to što prije 
napravi zbog nadolazeće sezone i povećanog prometa te također spomenuo ogledalo na križanju Jurovskog Broda, 
kako ne daje dobru preglednost.
Vjećnik Zlatko Bućan dao je prijedlog kako nebi bilo loše da se elaborat nove prometne regulacije napravi bez
obzira koliko košta, radi sigurnosti ljudi i djece.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se poraditi na tome da se to što prije riješi. 
Vjećnik Krešimir Hribljan spomenuo je kako večina poljoprivrednika iz Slovenije obrađuje našu zemlju i da li 
postoji mogućnost da se donese neka odluka kojom bi se ograničila prednost Slovenije i dala veća mogućnost 
našim poljoprivrednicima.
Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je kako općina nije nadležna za takva postupanja. 
Vjećnik Mario Kohanić objasnio je kako je to slučaj za poljoprivrednu inspekciju i kako takav slučaj jedino oni mogu 
riješiti.

Vijećnica Jasmina Jurinčić spomenula je kako će se u skorije vrijeme, odnosno početkom rada Maksim Trade-a 
pojačati cestovni promet na području zone u Žakanju te pitala, postoji li mogućnost da se dosadašnji parking 
prenamjeni isključivo za autobusno stajalište i da se napravi zebra koja bi donekle upozoravala korisnike tog djela 
ceste u poslovnu zonu da moraju obratiti pozornost da je tu osnovna škola i da se nalaze djeca.
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se razmotriti situacija i pokušati pronaći način za rješenje prometne 
sigurnosti uz školu.

Vjećnik Mario Kohanić spomenuo je u ime MO Paka da bi se put od Velike Pake do Pobijenke uredio kako bi se
moglo prolaziti i autom.
Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić odgovorila je kako će se ici pogledati da se utvrdi stanje pa ako je stvarno toliko 
loše da će se popraviti. 
Vjećnik Mario Kohanić spomenuo je također u ime MO Paka  da li bi se mogle pozvati mjerodavne vlasti  koje bi 
ispitale kvalitetu tla za proizvodnju poljoprivrednih kultura kako bi se mladi poljoprivrednici mogli uključiti u 
poljoprivrednu proizvodnju.
Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je kako svaki vlasnik ispituje svoju zemlju, ali da također općina ima mjeru 
sufinanciranja provođenja analize tla, te kako svaki vlasnik moze podnjet zahtjev za sufinanciranje. 

Vijećnik Krunoslav Ferko spomenuo je prijedlog uređenja bare u Pravutini koje se već duži period povlači, te je 
također postavio pitanje mogućnosti subvencioniranje parcelacije za Vatrogasni dom Pravutina. 
Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako je bara u Pravutini u nadležnosti Hrvatskih voda i prema zadnjoj
informaciji u planu je za uređenje ove godine. 
Načelnik Danije Jurkaš objasnio je da parcelacije koje su na spisku su naša zakonska obaveza,( evidentiranje
mrtvačnice i groblja što je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave), a što se tiče parcelacije za Vatrogasni dom u 
Pravutini obećano je kako će kako će Županijska uprava za ceste ovu godinu ucrtavati svoju cestu te kako će višak 
između ceste i doma pripasti pod javno dobro i onda će se lakše moći provesti daljnji postupci. 

Vjećnik Marko Boldin postavio je pitanje vezano cestu za Žuške, kada počinju radovi i kada se može očekivati da 
će biti gotovo. Također je spomenuo pitanje komunalne naknade, kada će se početi plačati komunalna naknada 
prema kvadraturi?
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako će se po kvadraturi početi plaćati po novim rješenjima koja će biti izdana 
za 2020. godinu, a što se tiće radova na cesti za Žuške, radovi su prijavljeni na natječaj MRRFEU, tako da čim 
sredstva budu odobrena, počet će i radovi. 

Vjećnik Zlatko Jaklević spomenuo je  kako je put Žakanje- Čelopek- Brihovo u lošem stanju i pitao kada će se 
popraviti.
Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako će se put ići pogledati te ako je u stvarno lošem stanju da će se problemi 
sanirati.

Vjećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje vezano uz javnu rasvjetu. U kojoj je fazi adaptacija javne rasvjete?
Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je u fazi pripreme projektne dokumentacije te kako se jos neke stvari
trebaju provjeriti i kada to bude gotovo onda će se ići dalje u realizaciju. 



Ad.1.)   Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

Ad.2.)   Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2018.g. 
Vjećnik Zlatko Bućan postavio je pitanje,  kako je došlo do toliko manjka u proračunu kada smo bili dosta u plusu, 
a nije se napravio nijedan novi program u kojem bi se vidjelo da je novac uložen.
Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je kako je novac uložen u razne investicije.
Pročelnica Anita Srbelj–Dehlić objasnila je kako se do kraja godine jos neka sredstva trebaju dobiti od FZOEU te
kako će  bit još nekih većih projekta od kojih bi se do kraja godine izvukli iz minusa ili bili na pozitivnoj nuli. 
Nakon kraće rasprave, Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2018.g usvojeno je JEDNOGLASNO sa 10
glasova ZA.

Ad.3.) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne 
infrastrukture za 2018.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture usvojeno 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.4.)  Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić  podnjela je izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018.g
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018.g usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.5.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g. usvojeno 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.6.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g. usvojeno 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.7.) Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018.g. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2018.g.usvojeno JEDNOGLASNO 
s 10 glasova ZA.

Ad.8.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi  na 
području Općine Žakanje za 2018.g. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi  na području Općine 
Žakanje za 2018.g. usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.9.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić podnjela je izvješće o izvršenju Programa poticanja gospodarskog razvoja 
za 2018.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju Programa poticanja gospodarskog razvoja za 2018.g. 
usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.10.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić podnjela je izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Žakanje za 2018.g.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za 
2018.g.usvojeno JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.11.)   Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić podnjela je izvješće o primjeni agrotehnčkih mjera za 2018.g. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g.je usvojeno JEDNOGLASNO  
s 10 glasova ZA.

Ad.12.)Pročelnica Anita Srbelj –Dehlić podnjela je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjera za uklanjanje otpada  odbačenog u okoliš na području Općine Žakanje za 2018.g. 



Vjećnica Jasmina Jurinčić osvrnula se na tu temu te spomenula kako su naše mlađe generacije već dobro i 
pozitivno osvještene što se tiće bacanja, i odlaganja otpada, odnosno kako smo jako napredovali u posljednjih 
nekoliko godina i kako ljudi više ne odlažu otpad bilo gdje te paze na svoju prirodu i okoliš.
Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić spomenula je kako se može prijaviti osobu koja tako zagađuje okoliš te će se takvim 
prijavama osobe kažnjavati i tako smanjiti daljnja odlaganja otpada i smeća. 
Daljnje rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za 
uklanjanje otpada  odbačenog u okoliš na području Općine Žakanje za 2018.g. usvojeno JEDNOGLASNO s 10 
glasova ZA.

Ad.13.) Načelnik Danijel Jurkaš podnio je izvješče o svom radu za 2018.g. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće je radu načelnika za 2018. godinu usvojeno JEDNOGLASNO s 10 
glasova ZA.

Ad.14.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić podnjela je izvješće o radu Savjeta mladih Općine Žakanje za 2018.g. 
Spomenula je kako su prošlu godinu bili aktivniji te kako su surađivali s općinom i načelnikom, organizirali izlete, 
radionice i bili uključeni u advent u Žakanju. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Žakanje za 2018.g. usvojeno 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.15.)  Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 
2019.g.
Spomenula je kako se u izmjenama radi o kreditnom zaduženju kako bi se zatvorila financijska konstrukcija
projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Žakanje“, te kako ćemo ta sredstva naknadno dobiti natrag, ali 
prvenstveno sad treba platiti završne situacije koje će sad još doći na naplatu. 
Objasnila je kako se mjenjaju pozicije za reciklažno dvorište jer je u planu bilo da se svi radovi završe do kraja
prošle godine, ali obzirom da su se odužili morali smo ih prenjeti u ovu godinu pa se tako onda te pozicije i
povečavaju. 
Vjećnik Krunoslav Ferko prokomentirao je kako taj novac kojim ćemo morat vračat kamate bilo dobro da je bio 
npr. za stipendije, a ne za kredit i kako se trebalo puno prije razmisljat o takvoj situaciji.
Nakon kraće rasprave, prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2019.g. usvojen je 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.16.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne
infrastrukture za 2019.godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 
2019.godinu usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.17.) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je potrebu kratkoročnog zaduženja u svrhu predfinanciranja 
projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Žakanje“. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Žakanje usvojen 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.18.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem. 
Istaknula je kako je moguće planiranje rotora na Jurovskom Brodu na temelju projektne dokumentacije, te kako 
ćemo vidjet s Hrvatskim cestama koja je bolja izvedba. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

Ad.19.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o povjeravanju Reciklažnog dvorišta Žakanje
na upravljanje.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o povjeravanju Reciklažnog dvorišta Žakanje na upravljanje 
usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.20.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić pročitala je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žakanje za 
2018.g.



Spomenula je kako su zaprimljeni prijedlozi da se nagrade dodijele  Goričanec Pavlu koji vodi Kulturno umjetničko 
društvo te koji je također dao velik doprinos razvoju kulturnog društva i stvaralaštva te ŠD Pravutina za 20.godina 
svog rada.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žakanje  usvojen 
JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.21.) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je Prijedlog Odluke o provedbi postupka prodaje zemljišta u vlasništvu
Općine Žakanje. 
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje nije usvojilo Odluku o provedbi postupka prodaje zemljišta 
u vlasništvu Općine Žakanje, JEDNOGLASNO S 10 glasova PROTIV. 

Ad.22.) Pročelnica Anita Srbelj- Dehlić tumačila je Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana 
uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem te istaknula kako se ukazala prilika da Hrvatske vode 
sufinanciraju izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije Žakanje-Jurovski Brod, a kako takva
investicija nije predviđena aktima prostornog uređenja Općine, a i postupak II. izmjena i dopuna PPUO Žakanje je 
završen, potrebno je pristupiti III. ciljanim izmjenama i dopunama PPUO Žakanje.
Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 20,00 sati. 
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 11. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je izvadak zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» broj 28/10) i članka 27. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 3/09, 
01/13 i 01/18) Općinsko vijeće Općine Žakanje, na prijedlog načelnika, na  __.  sjednici održanoj dana 
____________2019. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje

Članak 1. 
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/18) u članku 3. točka 2. mijenja se i glasi: 

2. Referent za računovodstvo i 
financije

III Referent 11. 1,50

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 
            Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 26. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/09, 01/13 
i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje je na __. sjednici održanoj _____________2019. godine 
donijelo slijedeću 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za potrebe provođenja programa 

„Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije,  
prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“

Članak 1. 
Daje se suglasnost Karlovačkoj županiji da se za potrebe provođenja programa „Razvoja 

infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za finaciranje 
iz EU fondova“ područje Općine Žakanje obuhvati unutar Projekta II: Grad Ozalj te Općine Draganić, 
Lasinja, Ribnik, Netretić, Žakanje, Kamanje, Bosiljevo i Generalski Stol, te da Nositelj Projekta II bude
Karlovačka županija. 

Članak 2. 
Ovlašćuje se načelnik Općine Žakanje, za potpisivanje svih Sporazuma vezanih uz provođenje 

programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, 
prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 26. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/09, 01/13 
i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na __. sjednici održanoj __________2019 . godine donijelo 
slijedeću 

O D L U K U
o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji  

Članak 1. 
Daje se suglasnost Karlovačkoj županiji kojom je Općina Žakanje ovlašćuje, da može poduzimati 

sve radnje predviđene Javnim pozivom – iskaz interesa, Javnim pozivom – dostava prijava i 
Ograničenim pozivom, te da kao Nositelj pojedinačnog projekta unutar Okvirnog nacionalnog 
programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 
komercijalni interes za ulaganja (u daljnjem tekstu: ONP) može zastupati interese Općine Žakanje te da 
izvrši prijavu PRŠI-ja, na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira.

Javni poziv – iskaz interesa,  Javni poziv – dostava prijava te Ograničeni poziv, sastavni su 
dijelovi jedinstvenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreža sljedeće 
generacije koji su objavljeni na središnjoj internetskoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih
fondova. Predmetni pozivi objavljeni su u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
2014.-2020., Prioritetne osi 2 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (PO 2),
Investicijskog prioriteta 2a Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih
brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo (IP 2a), Specifičnog 
cilja 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez 
infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za 
maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti (SC 2a1), koji se financira sredstvima iz 
Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Članak 2. 
Nositelj projekta se obvezuje, na temelju odobrenih PRŠI-ja a vezano za odabir prihvatljivih

prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za 
dodjelu bespovratnih sredstava, izvršiti prijavu PRŠI –ja na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje
u postupku pred-odabira.

Članak 3. 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji za 

provedbu postupka javne nabave za privatnog operatera za projektiranje, izgradnju i operativni rad
nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije, na području provođenja Projekta II. Gradova 



Duga Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, 
Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ broj 02/18). 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“ broj 29/19) i članka 27. Statuta Općine Žakanje Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 
01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na __. sjednici održanoj dana __________2019. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2019. godinu, koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Žakanje za 2019. godinu. 

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 

svakog člana Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju 
sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora 
za članove Općinskog vijeća. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno nezavisnim 
vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog 
vijeća. 

Članak 3. 
Raspoređena sredstva doznačit će se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun 

nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima. 

Članak 4. 
Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 11.  
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kn. 
Za svakog člana podzastupljenog spola utvrđuje se i pravo na naknadu u visini od 100,00 kuna. 

Članak 5. 
Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u 

iznosima kako slijedi:



Redni
broj

Politička stranka i nezavisni vijećnici 
IZNOS

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 5.100,00

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 1.000,00

3. LISTA GRUPE BIRAČA

- Krešimir Hribljan 1.000,00

- Marko Boldin 1.000,00

- Ines Nastav 1.100,00

- Sanja Smukavić 1.100,00

- Danijel Bukovac 1.000,00

UKUPNO 11.300,00

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan  



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Temeljem članka 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 20/18 i 115/18) i članka 27. 
i članka 43. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/09, 01/13 i 01/18) Općinski načelnik 
podnosi, a Općinsko vijeće Općine Žakanje je na __. Sjednici održnoj ________ 2019. godine usvojilo  

IZVJEŠĆE 
O ostvenju Programa korištenja sredstava

od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Žakanje za 2018. godinu 

Članak 1.  
Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja

na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna područne (regionalne) 
samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave odnosno na čijem se području poljoprivredno 
zemljište nalazi.

Navedena sredstva koja su prihod JLS namijenjena su isključivo za programe katastarsko-geodetske 
izmjere zemljišta, za podmirenje troškova postupka koji se vode u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih odnosa i 
zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog 
zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o
poljoprivrednom zemljištu, za program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom 
i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u 
postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove održavanja sustava za navodnjavanje, za program
očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti izrade 
programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog
razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz tog Programa i druge poticajne mjere za 
unapređenje poljoprivrede i akvakulture.   

Članka 2. 
Ostvareni prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za

Općinu Žakanje u 2018. godini odnose se na prihode od privremenog korištenja i iznose 7.630,18 kuna.

Članak 3. 
Sredstva iz članka 2. ovog Izvješće utrošena su za provedbu Programa potpora poljoprivredi na

području Općine Žakanje za 2018. godinu.

Članak 4. 
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Temeljem članka 26. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“, 03/09, 01/13 i 
01/18) Općinsko vijeće Općine Žakanje je na __. Sjednici održanoj _________ 2019. godine donijelo 

ODLUKU
O utvrđivanju visine naknade i uvjetima korištenja 

kolne vage na graničnom prijelazu Jurovski Brod 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i uvjeti za korištenje kolne vage na graničnom prijelazu 

Jurovski Brod.
Općina Žakanje sklopila je s Ministarstvom financija ugovor o zakupu kolne vage zajedno s 

pripadajučom opremom za manipulaciju i uredske prostorije površine 6 m2, u zoni graničnog prijelaza 
Jurovski Brod, a za potrebe lokalnih poljoprivrednih proizvođača kao mjesto vaganja njihovih proizvoda 
(pšenice, kukuruza i drugih kultura)

Članak 2. 
Visina naknade za korištenje utvrđuje se u iznosu od 50 kuna po vaganju tereta do 20 tona, odnosno 

100 kuna po vaganju tereta preko 20 tona.

Članak 3. 
Općinski načelnik će posebnom odlukom zadužiti osobu  koja će voditi evidenciju korisnika vaganja te 

izvješće o korištenju dostavljati u Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 4. 
Jedinstveni upravni odjel će na temelju evidencije i izvješće iz članka 3. ove Odluke obračunavat 

naknadu za korištenje te korisnicima ispostavljati račune korisnicima dva puta godišnje, do 31.07. odnosno 
do 31.12. s rokom plaćanja 15 dana. 

Članak 5. 
Korisnici kolne vage iz članka 1. ove Odluke obvezuju se koristiti kolnu vagu sukladno njenoj namjeni i 

s pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan


