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ZAPISNIK

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 30. svibnja 2019.godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Žakanje 

NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Jasmina Jurinčić, Marko Boldin, Krešimir Hribljan, Ines Nastav,  Mario 
Kohanić, Stjepan Plesac, Mario Kohanić, Sanja Smukavić 

ODSUTNI: Zlatko Jaklević 

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, otvorio je 12. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje te predložio slijedeći 

DNEVNI RED

- Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potrebe provođenja programa „Razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije,  prihvatljiv za financiranje iz EU 

fondova“

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje 

6. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Žakanje u 2018. godini 

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade i uvjetima korištenja kolne vage na graničnom prijelazu 

Jurovski Brod

8. Razno

te dopunu dnevnog reda s točkom  
8. prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Žakanje 

Točka 8. Razno postaje točka 9. 

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Aktualni sat

Vjećnica Jasmina Jurinčić je postavila pitanje vezano uz nabavku školskih radnih bilježnica.

Načelnik Danijel Jurkaš je odgovorio da se već pregovara sa Ravnateljicom oko nabavke radnih bilježnica te da 

će iste biti nabavljene putem postupka jednostavne javne nabave.  

Vjećnik Stjepan Plesac je napomenuo da je već upozoravao na potrebu za postavljanjem table sa nazivom 

mjesta na graničnom prijelazu jer je postojeća srušena, a obzirom da dolazi turistička sezona skrenuo je 

pozornost da je potrebno čim prije postaviti novu tablu. 
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Načelnik Danije Jurkaš objasnio je da je na sastanku sa Hrvatskim cestama izložio taj problem, te da su ga uputili

kako pitanje table treba riješiti putem Turističke zajednice. Budući da je TZ tek u osnivanju pitanje table se još 

nije moglo riješiti, ali čim TZ počne sa radom riješiti će pitanje postavljanja nove table. 

Vjećnica Jasmina Jurinčić je dala prijedlog vezano uz rad reciklažnog dvorišta , da reciklažno dvorište bar jedan

dan u tjednu radi popodne, kako bi bilo dostupno stanovnicima koji rade u jutarnjim smjenama.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da će razgovarati sa djelatnicima  Azelije i razmotriti mogućnost da se 

organizira rad u popodnevnoj smjeni.

Vjećnik Krunoslav Ferko je postavio pitanje vezano uz zbivanja u VZ Žakanje, te je tražio da se proslijedi

obavijest svim DVD-ima o tome kakva je situacija u VZ Žakanje, kako funkcionira i tko obnaša dužnosti te tko je

odgovoran za funkcioniranje VZ.

Načelnik Danijel Jurkaš je objasnio kako VZ Žakanje normalno funkcionira, prema potrebi izlazi na intervencije

te da u međuvremenu nije bilo nikakvih plaćanja. Također je napomenuo da su u toku pripreme za Skupštinu te 

da ima zainteresiranih kandidata za pojedina mjesta.

Vjećnik Krešimir Hribljan je predložio da se po uzoru na neke druge Općine oslobodi interventne vatrogasce iz 

Općine Žakanje od plaćanja komunalne naknade, te da se za iduće Općinsko vijeće pripremi odluka o 

oslobađanju plaćanja komunalne naknade. 

Općinsko vijeće se složilo da se na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća uvrsti na dnevni red prijedlog za 

oslobađanje interventih vatrogasaca od plaćanja komunalne naknada. 

Ad.1) Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

Ad. 2) Pročelnica Anita Srbelj – Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o

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

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 

obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenim upravnom odjelu Općine Žakanje usvojen 

JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.3) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potrebe provođenja 

programa „ Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za 

financiranje iz EU fondova“.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potrebe provođenja programa, 

„Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje 

iz EU fondova“ usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad.4) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji. 

Napomenula je da je potrebno davanje suglasnosti Karlovačkoj županiji kako bi Karlovačka županija mogla 

poduzimati sve radnje predviđene Javnim pozivom i Ograničenim pozivom. 
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Rasprave po ovoj  točci nije bilo te je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Karlovačkoj županiji usvojen 

JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad. 5)Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Žakanje.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žakanje 

usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad. 6)Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić tumačila je  Prijedlog Izvješća o ostvaranju Programa korištenja sredstava 

od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Žakanje u 2018. godini. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Žakanje u 2018. godini 

usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA.

Ad. 7) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade i uvjetima 

korištenja kolne vage na graničnom prijelazu Jurovski Brod. 

Rasprave o ovoj točci nije bilo te je Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade i uvjetima korištenja kolne 

vage na graničnom prijelazu Jurovski Brod usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

Ad. 8) Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić objasnila je Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 

Žakanje.

Vjećnik Krešimir Hribljan osvrnuo se na prijašnju odluku za financiranja energetske obnove sustava javne 

rasvjete na području Općine Žakanje, kada je kamatna stopa bila nešto niža. 

Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić odgovorila je kako više ne postoje krediti iz tog programa, jer su iz te kreditne 

linije realizirana samo dva kredita, a također zbog nekih tehničkih uvjeta taj kredit nije bio prihvatljiv. 

Vjećnik Krunoslav Ferko prokomentirao je iznos mjesečne rate kredita, na što je Pročelnica Anita Srbelj-Dehlić 

odgovorila da je to iznos koji Općina Žakanje može otplaćivati. 

Vjećnike je također zanimalo kakve se uštede postižu obnovom sustava javne rasvjeta, na što je Pročelnica 

iznjela projekcije ušteda. Daljnje rasprave o toj toćci nije bilo, te je Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom 

zaduženju Općine Žakanje usvojen JEDNOGLASNO s 10 glasova ZA. 

Ad. 9) Pod točkom razno Vjećnik Zlatko Bućan skrenu je pozornost na problem dovoza cisterni sa fekalijama iz 

Slovenije i prolijevanjem po poljoprivrednom zemljištu, te je predložio da se MUP obavijesti o toj problematici.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak, jednoglasno sa 10 glasova ZA, da se DVD-u Velika Paka usmjere sredstva u 

iznosu od 15.000,00 kn, kao financijska pomoć za uređenje vatrogasnog doma Velika Paka. 

Također je donesen Zaključak, jednoglasno sa 10 glasova ZA, kojim se produžuje sufinanciranje vrtića za Ivonu 

Penić Perla od 1.06. 2019. do 31.08.2019. 
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Općinsko vijeće donijelo je Rješenje, jednoglasno sa 10 glasova ZA, kojim se vlasniku bistroa Clasic Nikoli Liković 

odobrava produženje radnog vremena.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 20,00 sati. 
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 12. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

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


