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ZAPISNIK

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 29. kolovoza 2019.godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Žakanje 

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

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, Zamjenik načelnika Dinko Ivičić, Ravnateljica dječjeg vrtića Čarolija 
Mirjana Bregar, Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan,  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 13. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje te predložio slijedeći 

DNEVNI RED

- Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Čarolija“ Žakanje 

3. Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. 

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu 

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Žakanje za razdoblje 2019.-2021. godine 

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. 

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

9. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području općine Žakanje 

10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u 

k.o. Sračak 

11.Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje  

12.Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Žakanje 

(uvid u SRT  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje ili na  

http://www.opcina-zakanje.hr/uploads/dokumenti/2019/05/zakanje%20final.pdf)

13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2019. godinu

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 11 glasova ZA.

Aktualni sat

Vijećnica Jasmin Jurinčić postavila je pitanje vezano uz prometnu signalizaciju na cesti uz Osnovnu školu.

Načelnik  Danijel Jurkaš odgovorio je kako je postavljanje prometne signalizacije u nadležnosti MUPA i

Hrvatskih cesta, te kako je projekt izrađen, odobren i čeka se početak realizacije projekta. 
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Vijećnik Zlatko Bućan ukazao je na potrebu slanja Zamolbe za ubrzanje postupka na Županiju i MUP, kako bi se

cijeli postupak ubrzao, obzirom da uskoro počinje nova školska godina. 

Načelnik Danijel Jurkaš je odgovorio da su prije dva tjedna imali sastanak sa djelatnicima MUP-a i Hrvatskih

cesta te da su upoznati sa cijelom problematikom.

Vijećnicu  Jasminu Jurinčić je također zanimalo kako napreduje provođenje projekta WiFi4EU.  

Načelnik Danijel Jurkaš je odgovorio kako je obavljen prvi pregled vezano uz postavljanje opreme, te da će 

naredni tjedan biti obavljen i drugi pregled  potreban za realizaciju tehničkog dijela projekta, a kako će 

besplatnim internetom biti pokriven centar Žakanja.

Vijećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje zašto na Web stranici Općine Žakanje nije dostupan pregled 

sklopljenih ugovora u postupcima javne nabave.

Načelnik Danijel Jurkaš  pojasnio je  da   su svi sklopljeni ugovori objavljeni u Registru ugovora, te će još sve 

dodatno provjeriti.

Vijećnik Krunoslav Ferko također je postavio pitanje Zamjeniku načelnika vezano uz dodjelu financijskih 

sredstava programu/projektu iz sredstava proračuna Općine Žakanje. Tražio je očitovanje zašto se kod 

razvrstavanja prijavljenih projekata, projekat DVD-a Pravutina za uređenje konferencijskog prostora nije uvrstio 

u prioritetno područje 3. ( Unapređenje zaštite od požara) ili 4. (Ostale javne potrebe). Drugo pitanje odnosilo se 

na dodjelu sredstava NK Croatia.

Zamjenik načelnika Dinko Ivićić zamolio je Vijećnika da mu uputi pisani upit te da će na njega odgovoriti. 

Vjećnika Plesac  Stjepana zanimalo je u kojoj je fazi gradnja pristupne ceste za zonu, a  također je tražio i 

pojašnjenja vezana za projekat izgradnje sportske infrastrukture.

Načelnik Danijel Jurkaš  odgovorio je da se za izgradnju pristupne ceste zoni čeka  lokacijska dozvola jer je  došlo 

do novog tumačenja zakona pa je projekat vraćen natrag projektantu na doradu a već sljedeći tjedan biti će 

javna objava projekta i u 9. mjesecu bi trebali dobiti lokacijsku dozvolu.

U sklopu  sportskog centra planira se uređenje kompletnog centra koji bi obuhvaćao tenisko igralište, umjetnu 

travu na dijelu velikog igrališta, tribine, ali najprije je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose.

Vijećnik Mario Kohanić postavio je pitanje u kojoj je fazi priprema za raspisivanje Natječaja za  davanje u zakup 

zemljišta na Ekonomiji.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako je u tijeku priprema dokumentacije, završen je Parcelacijski elaborat

i nakon provedene potrebne procedure biti će raspisan natječaj za zakup. 

Ad.1) Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno  s 11 glasova ZA. 

Ad.2) Ravnateljica DV Čarolija Mirjana Bregar podnjela je Izvješće o radu vrtića za 2018/2019. godinu. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad. 3) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019. g 

Vijećnik Zlatko Bućan uputio je primjedbu da se premalo radi na prijavama na projekte, te kako je potrebno u

Poslovnu zonu dovesti nove investitore.

Nakon kraće rasprave Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01.2019.-30.06.2019.g. usvojeno je 

jednoglasno s 11 glasova ZA.



3

Ad. 4) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnjela je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za prvih 

6. mjeseci ove godine. Obrazložila je kako su prihodi i primici veći od rashoda za 153.487,80 kn. 

Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje od 

01.01.2019.-30.06.2019. godine jednoglasno sa 11 glasova ZA.

Ad 5 ) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnjela je kratko Izvješće o II. izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Žakanje. 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je II. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje 

jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad. 6) Rasprave po ovoj točci nije bilo te su I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Žakanje za 

razdoblje 2019. – 2021. usvojene jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad. 7) Rasprave po ovoj točci nije bilo te su II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 

2019.g usvojene jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad 8) Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu. Usvojen jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad. 9) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je kratko izvješće o Prijedlogu Odluke o agrotehničkim 

mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine Žakanje usvojena jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad. 10) Vijećnik Zlatko Bućan pročitao je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje 

zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Sračak. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u 

vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Sračak usvojena jednoglasno s 11 glasova za. 

Ad. 11) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan tumačila je Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o 

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

Nakon kraće rasprave Odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje usvojena je jednoglasno s 11 glasova ZA. 

Ad. 12) Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine 

Žakanje usvojen jednoglasno s 11 glasova ZA.

Ad. 13) Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Prijedlog odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Socijalnog programa  
Za 2019. godinu usvojen jednoglasno s 11 glasova ZA.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 20,00 sati. 
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 13. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

__________________ ________________________
Snježana Zvonarić Hribljan, mag.oec  Zlatko Bućan  


