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ZAPISNIK

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 07. studenog 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,  

OSTALI NAZOČNI: Načelnik Danijel Jurkaš, Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan,  

NISU NAZOČNI: Danijel Bukovac, Sanja Smukavić,  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 14. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje. 

Za 14. sjednicu Općinsko vijeća, dostavljeni su materijali i sljedeći  

DNEVNI RED

-Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

3. Prijedlog  Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Žakanje, u 

2020. godini

4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Žakanje 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske na području Općine Žakanje 

6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Žakanje 

7. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

8. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada (dopuna materijala)

9. Razno

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je izmjene i dopune dnevnog reda  

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

3. Prijedlog  Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Žakanje, u 

2020. godini

4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Općine Žakanje 

5. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III izmjena  i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Žakanje sa smanjenim sadržajem

7. Razno
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Izmijenjeni i dopunjeni dnevni red usvojen je jednoglasno s 8 glasova ZA.

Aktualni sat

Vijećnik Plesac Stjepan dao je prijedlog da se napravi nova brošura s turističkim znamenitostima Općine 
Žakanje, kako bi se stranim i domaćim turistima približile neke znamenitosti na području Općine. 

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako se  radi na turističkoj promociji Općine, u tu svrhu donesena je i 
Strategija razvoja turizma Općine Žakanje a u tijeku je i osnivanje Turističke zajednice te će biti izrađene i 
brošure.

Vijećnica Jurinčić Jasmina dala je prijedlog da se tijekom ljetnih mjeseci uključe i volonteri koji bi radili na 
promociji turizma Općine Žakanje, kako bi se  turisti koji ovuda  prolaze zadržali na koji dan te bi se time 
pomoglo i iznajmljivačima smještajnih kapaciteta.  U tu svrhu bilo bi vrlo dobro kada bi se realizirao Projekt 
izgradnje Etno kuće. 

Vijećnik Krešimir Hribljan istaknuo je kako bi trebalo pojačati aktivnosti koje bi pridonijele većoj sigurnosti na 
cesti D6 koja je vrlo prometna, a prolazi pored škole i kroz naselja.

Načelnik Danijel Jurkaš je obrazložio kako su poduzeti svi potrebni koraci vezano uz pojačanje sigurnosti na 
predmetnoj cesti, te se čeka suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kako bi se pristupilo 
konkretnim izmjenama i dopunama prometne signalizacije.

Vijećnik Jaklević Zlatko postavio je pitanje u kojoj je fazi projekt izgradnje kanalizacije i odvodnje oborinskih
voda u Zaluci.

Načelnik  Danijel Jurkaš objasnio je kako je bio na sastanku u ŽUC-u, prezentirao im postojeće stanje u Zaluci , te 
se  očekuje njihov odgovor  na koji način bi se projekt financirao te kada bi se moglo započeti sa konkretnim  
aktivnostima, također je napomenuo  kako je Općina spremna sudjelovati u vidu nabave cijevi. 

Vijećnik Jaklević Zlatko također je skrenuo pozornost  na potrebu  sanacije mosta na GP Pravutina, obzirom da 
se promet preko mosta  povećao. 

Načelnik Danijel Jurkaš istaknuo je kako most u Pravutini nije u nadležnosti Žuc-a, te je potrebno najprije
pokrenuti proceduru koja bi uvrstila most u nadležnost Žuca-a.

Vijećnik Mario Kohanić  postavio je pitanje da li postoji mogućnost sanacije „mlake“ u Pravutini.

Načelnik  Danijel Jurkaš objasnio je kako je sanacija kanala u Pravutini u nadležnosti a i u planovima Hrvatskih
voda, te se očekuje da će u dogledno vrijeme započeti s potrebnim aktivnostima. 

Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan postavio je pitanje u kojoj fazi je natječaj oko dodjele stipendija. 

Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan odgovorila je kako je natječaj raspisan, istekao je rok za prijavu te je  
objavljena privremena bodovna lista.

Ad.1.)  Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno s 8 glasova ZA. 
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Ad.2.)  U tijeku 2. točke dnevnog reda sjednici se pridružio vijećnik Krunoslav Ferko. Pročelnica Snježana 
Zvonarić Hribljan pročitala je prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.  

Nakon kraće rasprave Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi usvojena je jednoglasno s 
9 glasova ZA.

Ad.3.) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pročitala je prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Žakanje, u 2020. godini.  
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je  Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 
potrebe Općine Žakanje, u 2020. godini  usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Ad.4.) Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan  pročitao je prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Žakanje.  

Nakon kraće rasprave  Općinsko vijeće Općine Žakanje zauzelo je stav da se ova točka odgodi za sljedeću 

sjednicu do kada će se utvrditi prijedlog članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine 

Žakanje .

Ad.5.) Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan  pročitao je prijedlog Odluke o proglašenju komunalne 

infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 

uporabi usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad.6.) Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III izmjena  i 

dopuna prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Ad.7.) Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan zatražio je od Općinskog načelnika da pojasni kako je 

rasparcelirano zemljište Ekonomije.

Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako je prijedlog parcelacije napravljen uz suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede i prezentiran poljoprivrednicima s područja Općine Žakanje prilikom predstavljanja Programa 

poljoprivrede za 2019. godinu.

Načelnik se obvezao još dodatno pismeno očitovati o parcelaciji zemljišta na području Ekonomije kao i o 

imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na

području Općine Žakanje i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Žakanje. 

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje završila je u 20,00 sati. 
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 14. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

__________________ ________________________
Snježana Zvonarić Hribljan, mag.oec  Zlatko Bućan  


