
 
 
 
 
 
 
 

                      S L U Ž B E N I       G L A S N I K 
O P Ć I N E    Ž A K A N J E 

  

                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Izlazi prema potrebi                          Broj 1                                                ŽAKANJE 
Uredništvo, Žakanje 58               Godina XXVI                                          24. veljače  2020.g. 
Žakanje, tel. 757-836 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SADRŽAJ 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽAKANJE 
 

1. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I STANJU PROVEDBE GODIŠNJEG 
PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE 
ŽAKANJE U 2019. GODINI 

2. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 
OPĆINE ŽAKANJE ZA 2020. GODINU 

3. GODIŠNJA ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 
ŽAKANJE ZA 2019. GODINU 

4. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE 
ZA 2020. GODINU 

5. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŽAKANJE 
ZA PERIOD OD 2020. DO 2023. GODININE 

6. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA REDOVITO GODIŠNJE 
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U 
OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE ŽAKANJE 

7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽAKANJE ZA 2019. 
GODINU 

8. IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2019. 
GODINU 

9. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA  PRODAJU POLJOPRIVREDNOG 
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE 

10. III IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE ŽAKANJE 
11. ODLUKA O OVLAŠTENIM PREDLAGAČIMA ZA OPĆINSKA PRIZNANJA ZA 2019. GODINU 
12. ODLUKA O POZIVNOM NATJEČAJU PREDLAGAČIMA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE 

ŽAKANJE ZA 2019. GODINU 
 

NAČELNIK 
 

13. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU 
14. PLAN PRIJMA U SLUŽBU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENI UPRAVNI 

ODJEL OPĆINE ŽAKANJE ZA 2020. GODINU 
15. PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 
16. ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA SKUPŠTINE AZELIJA-EKO D.O.O. 
17. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠTINE AZELIJA-EKO D.O.O. 
18. ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU 

UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE ŽAKANJE SA SMANJENIM SADRŽAJEM 

19. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE 
ZAŠTITE OPĆINE ŽAKANJE 

 
 
 

 



BROJ 01/20                         SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽAKANJE                  Stranica 1 
 

1. 
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.) i 

članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13i 01/18) Općinsko 
vijeće Općine Žakanje na 16. sjednici, održanoj  13.veljače 2020. godine je usvojilo: 

 
IZVJEŠĆE 

o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 
 od požara na području Općine Žakanje u 2019. godini 

 
 

I. UVOD 
 
Sukladno članku 135. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 56/90., 135/97., 

8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.) protupožarna zaštita 
predana je u nadležnost jedinica lokalne samouprave. 

Područje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“ broj: 92/10.). Sukladno navedenom Zakonu sustav zaštite od požara 
podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, 
ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od 
požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite 
života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od 
požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. 

Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom, i pravne 
osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje 
civilne zaštite. 

U skladu s odredbama članka 13. stavka 8. Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite 
od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za svoje područje. 
 

II. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
2.1. ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE 
 
U Općini Žakanje u skladu s Zakonom o vatrogastvu djeluje: Vatrogasna zajednica Općine 

Žakanje, te 11 Dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Bubnajrci, DVD Jurovski Brod, DVD Jurovo, 
DVD Mišinci, DVD Brihovo, DVD Žakanje, DVD Sela Žakanjska, DVD Kohanjac, DVD Zaluka, DVD 
Pravutina i DVD Paka. 
 

2.2. PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Izradom procjene ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj: 35/94., 110/05. i 28/10.), uz 
mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere), određuju se i mjere za 
učinkovito gašenje nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog događaja, utvrđivanjem 
vatrogasnih postrojbi koje će djelovati u Općini. 

Općina Žakanje je u 2015. godini, sukladno važećim, pozitivno pravnim propisima pristupila 
izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite i spašavanja.  
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2.3. BROJ VATROGASACA I TEHNIČKA OPREMLJENOST 
 

Planovima zaštite od požara utvrđuje se najmanji broj operativnih vatrogasaca. 
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih 
postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ("Narodne novine" broj 31/11.) određuje se 
zaštitna i druga osobna oprema koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih 
intervencija, tehnički zahtjevi za zaštitnu i drugu osobnu opremu te namjena zaštitne i druge 
osobne opreme pripadnika vatrogasnih postrojbi. Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i 
sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine" broj 43/95.) određen je minimum tehničke 
opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe, planovima zaštite od požara određene 
kao središnje, mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu 
("Narodne novine" broj 139/04.,174/04., 38/09. i 80/10.). 

 
Tablica 1 – Popis vatrogasnih vozila na području Općine Žakanje 

Redni 
broj 

Vozilo Broj Lokacija vozila 

1.  Navalno vozilo 1 Jurovski Brod 

2.  Vozilo za prijevoz vatrogasaca 1 Jurovski Brod 

3.  Navalno vozilo 1 Pravutina 

4.  Vozilo za prijevoz vatrogasaca 1 Pravutina 

5.  Vozilo za gašenje požara 1 Zaluka  

6.  Vozilo za gašenje požara 1 Bubnjarci 

7.  Vozilo za prijevoz vatrogasaca 1 Bubnjarci 

8.  Vatrogasno vozilo sa visokotlačnom pumpom 1 Žakanje 

UKUPNO   

 
2.4. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI 
 

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Općine Žakanje treba biti takav, da se dolazak 
vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na 
dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći da je Općina Žakanje prostorno 
dobro pokrivena vatrogasnih postrojbama. 

 
2.5. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI U 2019. GODINI 
 
U periodu I - XII mjeseca 2019. godine na području općine Žakanje bilo je: 4 intervencije.  

1) Gornji Bukovac Žakanjski – uklanjanje drva s ceste, 13.05.2019. 
2) Mošanci – požar vikendice, 30.07.2019. 
3) Žakanje – požar kuće, 29.11.2019. 
4) Sela Žakanjska – požar dimnjaka, 31.12.2019. 

 
 

2.6. FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE 
 
U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Žakanje je 

u 2019. godini 188.000 kn. 
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2.7.  ZAKLJUČAK  
Stanje zaštite od požara na području Općine Žakanje može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. 

Obzirom da je napredak u svim segmentima zaštite od požara u izravnoj vezi s ograničenim 
financijskim mogućnostima, treba uložiti dodatni napor kako bi se sustav zaštite od požara podigao 
na višu razinu u interesu povećanja sigurnosti stanovnika Općine. 

U 2020. godini treba nastaviti sa sustavnim osposobljavanjem, stručnim usavršavanjem 
pripadnika vatrogasnih postrojbi te nabavkom vatrogasne opreme u skladu s financijskim 
mogućnostima.  

 
 

III. STANJE PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD 
POŽARA 

 
3.1. Prema potrebi provesti reviziju  Plana zaštite od požara  

Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Žakanje 
Revizija Plana nije izvršena u 2019., nakon donošenja podzakonskih akata prema novom 
Zakonu o vatrogastvu ići će se u reviziju ili izradu novog Plana zaštite od požara.  
 

3.2. Prema potrebi organizirati sjednice Stožera zaštite i spašavanja tematski vezano uz 
pripremu protupožarne sezone u 2019. Godini 
Izvršitelj zadatka: Stožer zaštite i spašavanja 
Sudjelovatelj: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: sjednica održana 13.06.2019. 
 

3.3. Izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i 
neovlaštenog pristupa i boravka prostorima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo 
visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Izvršenje u 2019. godini: Općinski načelnik donio je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje. 
Izdana je obavijest stanovnicima Općine Žakanje o mjerama sprečavanja nastanka požara 
na otvorenom prostoru 
 

3.4. Općinski načelnik ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom 
području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.  
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine Žakanje osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 
U svrhu poboljšanja učinkovitosti vatrogasne službe za operativne dobrovoljne 
vatrogasce propisati prava u skladu članka 26. Zakona o vatrogastvu. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: Izvršeno 16 liječničkih pregleda i na dan 31.12.2019. god u VZO 
bilo je ukupno 56 operativaca s važećim liječničkim pregledom. 
 

3.5. U skladu s Planom zaštite od požara u vatrogasnim postrojbama DVD-ova organizirati 
vatrogasna dežurstva i pripravnosti tako da se u slučaju požara osigura djelotvorna i 
pravodobna operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost 
Općine Žakanje 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: Nije bilo potrebe za uvođenje dežurstava. 
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3.6. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti DVD –ova na području općine Žakanje 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: Izvršen je stručni nadzor od strane zapovjednika VZO Žakanje. 
 

3.7. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izraditi srednjoročni 
plan nabave opreme i sredstava te sukladno važećim propisima vršiti opremanje 
vatrogasnih postrojbi. 
Za potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i 
tehniku. 
Izraditi i voditi centralnu evidenciju vatrogasnih objekata, vozila, opreme i sredstava za 
područje odgovornosti. 
Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila, opreme i sredstava 
kako bi ista bila trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim intervencijama. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: vatrogasna vozila redovno servisirana, osigurana i izvršen je 
tehnički pregled istih. 
 

3.8. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 
obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Izvršenje u 2019. godini: Nije izrađivana prostorno planska dokumentacija. 
 

3.9. Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek 
prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati 
stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Pravne osobe koje upravljaju javnim cestama 
sukladno važećim propisima, vlasnici većih proizvodnih kompleksa. 
Izvršenje u 2019. godini: Ulagano je u redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih 
javnih površina 
 

3.10. Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje 
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Komunalno Ozalj d.o.o. 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: Postavljeno 8 nadzemnih hidranata, 1 na novoj lokaciji, 6 
zamjena podzemnih i 1 zamjena nadzemnog koji nije u funkciji. 

 
3.11. U naseljima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju 

unutar propisanih 15 minuta odrediti hidrante posebne namjene za potrebe gašenja 
požara u početnoj fazi. 
Ovakve hidrante posebno označiti te opremati osnovnim armaturama za gašenje požara 
smještenim u hidrantske ormariće.  
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Komunalno Ozalj d.o.o. 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: nije izvršeno 
  

3.12. Sukladno Zakonu o otpadu, otpad se smije skladištiti i/ili zbrinjavati samo na 
mjestima određenim za tu namjenu na propisani način.  
Na svim odlagalištima potrebno je osigurati odgovarajući vatrogasni pristup. 
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Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Azelija Eko d.o.o. 
Izvršenje u 2019. godini: Na području općine izgrađeno je reciklažno dvorište koje ima 
omogućen vatrogasni pristup i opremu za gašenje požara. 
 

3.13. Sukladno važećim propisima potrebno je regulirati zaštitu od požara na otvorenom 
prostoru, nužno je propisati mjere za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom 
prostoru posebno u periodu povećane opasnosti od požara. 
 
Donijeti Odluku o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima povećanog 
indeksa opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru.  
Izvršitelj zadataka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: Općinski načelnik donio je odluku o organiziranju motrilačko 
dojavne službe u periodima povećanog indeksa opasnosti od nastajanja požara na 
otvorenom prostoru. 
 

3.14. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, leci, web 
stranice i slično), sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu 
provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Sudjelovatelj: Općinski načelnik 
Izvršenje u 2019. godini: Putem službene web stranice Općine Žakanje i oglasnih ploča 
stanovnici su obaviješteni o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 
 

3.15. Prema potrebi organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima 
provođenja zaštite od požra, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i 
korisnicima poljoprivrednog zemljišta, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima te 
inspektorima zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost 
od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: Zapovjedništvo VZO sastajalo se prema potrebi i upozoravalo na 
preventivne mjere zaštite od požara. 
 

3.16. Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih 
putova i kanala sukladno važećim propisima.  
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Izvršenje u 2019. godini: Propisane su mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i 
međa, poljskih putova i kanala 
 

3.17. Obavezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i 
komunalnog otpada. Za potrebe vatrogasnih intervencija a sukladno planom zaštite od 
požara urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Hrvatske vode d.o.o. 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2019. godini: U suradnji s Hrvatskim vodama napravljen plan aktivnosti na 
kanalu Žakanje – Jurovski Brod i bari u Pravutini koji još nije izvršen. 
 

3.18. Obavezna je nadzor i skrb nad državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim 
cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz cestu mora biti čist i 
pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja 
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požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih 
tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo 
širenje. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste 
Karlovačke županije 
Izvršenje u 2019. godini: Uređivan je pojas uz sve ceste, Hrvatske ceste dodatno 
uređivale koridore državnih cesta uklanjanjem drveća. Postoje još problemi na pojedinim 
dionicama lokalnih cesta: Žakanje – Gornji Bukovac Žakanjski, Breznik – Jugovac, Sračak – 
Mrzljaki gdje bi  Županijska uprava za ceste Karlovačke županije trebala proširiti 
kooridore uklanjanjem granja i drveća. 
 

3.19. Obavezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari 
koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.  
Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice 
Izvršenje u 2019. godini: Hrvatske željeznice očistile su višegodišnje raslinje na 
željezničkoj postaji u Bubnjarcima te uz trasu željezničke pruge. 

 
KLASA:    214-01/19-01/1 
URBROJ: 2133/18-01-20-4 
Žakanje, 13. veljače 2020.g. 
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zlatko Bućan, v.r. 
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2.          
Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/2010) i  članka 

27. Statuta općine Žakanje (“Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće 
Općine Žakanje na 16.  sjednici održanoj dana 13 .veljače 2020. godine, donijelo je 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2020. GODINU 

 
I 

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite od požara sukladno članku 13. Zakona o 
zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), a u skladu s Procjenom ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine Žakanje  utvrđuje se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na 
području Općine Žakanje za 2020. Godinu. 
 

II 
U cilju unapređenja zaštite od požara na području općine Žakanje potrebno je u 2020. godini 

provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 
1. Izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Žakanje. Ažurirati i 

prema potrebi donijeti novi Plan zaštite od požara.  
 

Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće Općine Žakanje 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
2. Organizirati sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone u 

2020. godini. U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno je: 
- Usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za ovogodišnju požarnu sezonu, 
- Usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje 

požarne sezone, 
- Predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti 
- Usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara 

 
Izvršitelj zadatka: Stožer zaštite i spašavanja 
Sudjelovatelj: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
3. Izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati mjere zabrane nekontroliranog i 

neovlaštenog pristupa i boravka prostorima i građevinama za razdoblje visokog i vrlo visokog 
indeksa opasnosti od nastanka požara. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 

 
4. Općinski načelnik ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području 

za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.  
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Općine Žakanje osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 
U svrhu poboljšanja učinkovitosti vatrogasne službe za operativne dobrovoljne vatrogasce 
propisati prava u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
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5. U skladu s Planom zaštite od požara u vatrogasnim postrojbama DVD-ova organizirati vatrogasna 
dežurstva i pripravnosti tako da se u slučaju požara osigura djelotvorna i pravodobna operativnost 
vatrogasne postrojbe kao i cjelovita prostorna pokrivenost Općine Žakanje 

 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
6. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti, osposobljenosti i operativne spremnosti DVD –

ova na području općine Žaknaje 
 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
 
7. „Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija  te sukladno važećim 

propisima i Planom opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine Žakanje u 
razdoblju 2018. -2020  vršiti opremanje vatrogasnih postrojbi. 
U 2020 godini potrebno je nabaviti: 71 C tlačnu cijev, 17 B tlačnih cijevi, 20 interventnih kaciga. 
Organizirati periodičnu kontrolu, servis i popravak vatrogasnih vozila, opreme i sredstava kako bi 
ista bila trajno spremna za operativnu upotrebu na vatrogasnim intervencijama, sufinancirati 
nabavu manjeg kombiniranog navalnog vozila DVD-u Pravutina u iznosu od 15.000,00 kn. 
 

 Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje  
 
8. Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasne službe od trenutka uzbunjivanja i početka 

intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je osigurati učinkovit sustav uzbunjivanja i 
komunikacije. Potrebno je nabaviti 6 ručnih radio stanica i riješiti problem nedostupnosni radio 
veze na pojedinim područjima općine. 

 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
9. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) obavezno je 

primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
 
10. Sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u 

svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost 
vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno 
važećim propisima, vlasnici većih proizvodnih kompleksa. 

 
11. Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara 

i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 
Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima, postaviti nove nadzemne 
hidrante u naseljima gdje nema dovoljan broj hidranata, neispravne podzemne hidrante zamijeniti 
novim nadzemnima. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Komunalno Ozalj d.o.o. 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
12. U naseljima u kojima nije moguće zadovoljiti učinkovitu vatrogasnu intervenciju unutar propisanih 

15 minuta odrediti hidrante posebne namjene za potrebe gašenja požara u početnoj fazi. 
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Ovakve hidrante posebno označiti te opremati osnovnim armaturama za gašenje požara 
smještenim u hidrantske ormariće.  

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Komunalno Ozalj d.o.o. 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

  
13. Sukladno Zakonu o otpadu, otpad se smije skladištiti i/ili zbrinjavati samo u građevinama i 

uređajima određenim za tu namjenu na propisan način.  
Na svim odlagalištima potrebno je osigurati odgovarajući vatrogasni pristup. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Azelija Eko d.o.o. 

 
14. Sukladno važećim propisima potrebno je regulirati zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 

nužno je propisati mjere za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru posebno u 
periodu povećane opasnosti od požara. 
Donijeti Odluku o organiziranju motrilačko dojavne službe u periodima povećanog indeksa 
opasnosti od nastajanja požara na otvorenom prostoru.  

 
Izvršitelj zadataka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
15. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, leci, web stranice i slično), 

sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih 
mjera zaštite od požara. 

 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Sudjelovatelj: Općinski načelnik 

 
16. Prema potrebi organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja 

zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima 
poljoprivrednog zemljišta, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima te inspektorima zaštite od 
požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
17. Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala 

sukladno važećim propisima.  
 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 
 
18. Obavezno je redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada. Za 

potrebe vatrogasnih intervencija a sukladno planom zaštite od požara urediti prilaze za 
vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 
gašenja požara. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Hrvatske vode d.o.o. 
Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 

 
19. Obavezna je nadzor i skrb nad državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama te 

zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz cestu mora biti čist i pregledan kako zbog 
sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno 
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čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle 
izazvati požar, omogućiti ili olakšati njegovo širenje. 

 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Karlovačke 
županije 

 
20. Obavezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle 

izazvati požar i omogućiti njegovo širenje.  
 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske željeznice 
 

III. 
Financijska sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana planiraju 

se u Proračunima izvršitelja zadataka. 
 

IV. 
Ovaj Godišnji provedbeni plan objavit će se u  “Službenom glasniku Općine Žakanje”. 

 
KLASA:    214-01/20-01/2 
URBROJ: 2133/18-01-20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020.g. 
      
 

              PREDSJEDNIK 
        OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan, v.r. 
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3. 
 Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15 i 
118/18), i članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik" broj 3/09, 01/13 i 01/18), Općinsko 
vijeće Općine Žakanje na 16. sjednici, održanoj dana  13. veljače 2020. godine, donijelo je  
 

GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2019. GODINU 

 

I. UVOD 
 
 Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  
 Općina Žakanje dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 
na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  
 Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 
118/18) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  
 Općina Žakanje ima izrađenu: 
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 
- Plan zaštite i spašavanja (s Planom civilne zaštite kao sastavnim dijelom ali posebno uvezanim) 
- Plan djelovanja civilne zaštite 
- Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite u Općini Žakanje 
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Žakanje za period od 2020. do 2023. 
godine 
- Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine 
Žakanje 
-Odluku o imenovanju stožera civilne zaštite 

Navedeni dokumenti izrađeni su prema  Zakonskim propisima i usvojeni su Odlukama 
Općinskog vijeća odnosno Općinskog načelnika.  
 

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE PO BITNIM SASTAVNICAMA 
 

2.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE  
 

Stožer civilne zaštite Općine Žakanje (do sada imena Stožer zaštite i spašavanja) imenovan je 
Odlukom Općinskog načelnik Općine Žakanje, nakon lokalnih izbora 2017.godine, kao stručno, 
operativno i koordinativno tijelo izvršnog dijela sustava zaštite i spašavanja – načelnika Općine 
Žakanje. 

Stožer ima 7 članova a predvođen je načelnikom stožera – Zapovjednikom VZO Žakanje 
Tomislavom Hribljanom. 

Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti koje 
obnašaju, a periodično se osposobljavaju za namjenske zadaće i uvježbavaju, uz pomoć SCZ Karlovac. 
Imenovani su iz svih ključnih cjelina za funkcioniranje Općine.  

Procjenjuje se da je Stožer civilne zaštite Općine osposobljen i uvježban za kvalitetno i 
dostatno pružanje svekolike stručne pomoći načelniku Općine Žakanje u uvjetima velikih nesreća, a 
uz pomoć SCZ Karlovac  i za katastrofe. Stožer je aktiviran u cjelini ili dijelom više puta tijekom svog 
mandata ( osposobljavanje, prorada dokumenata CZ i odluka, elementarne nepogode) 
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Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u 
planskim dokumentima. 
 

2.2.  VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE I DVD-i (11) 
 

Općina Žakanje ima vlastitu Vatrogasnu zajednicu, koja je u sastavu VZ Karlovačke županije. 
Na području Općine Žakanje djeluje 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava.  

Ukupno se raspolaže sa 56 operativnih i ukupno do 200 osposobljenih vatrogasaca po svim 
kategorijama. DVD-i su osnovna operativna snaga zaštite i spašavanja Općine i solidno su opremljeni, 
a izvršavaju i zadaće u ulozi snage CZ jer Općina nema posebnu postrojbu CZ. 

Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni 
resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Općine. VZ i DVD-i Općine opremaju 
se i osposobljavaju koordinirano, sukladno i potrebama po zadaćama civilne zaštite. JVP Karlovac je 
značajna za područje obzirom na sposobnosti kod ugroze opasnim tvarima i nedostatak takve kod 
DVD-a. 
 

2.3.  POSTROJBA CZ OPĆINE, POVJERENICI CZ ZA NASELJA OPĆINE  I  VODITELJI SKLONIŠTA 
 

Postrojba CZ Općine Žakanje u prethodnom periodu nije organizirana i ustrojena (suglasnost 
PU ZS Karlovac) obzirom da je procijenjena dostatnost brojnih snaga u okviru Vatrogasne zajednice 
Općine i 11 DVD-ova. 

Pripadnici vatrogastva u ulozi CZ osim logističkih zadaća osposobljavaju se i za provođenje 
mjera zaklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja (ograničeno), te uključuju u vježbe koje se periodično 
organiziraju na razini Općine, ili Županije.  

Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u naseljima Općine Žakanje odlukom 
načelnika određeno je 9 Povjerenika CZ u Općini. Povjerenici CZ određeni su iz redova predsjednika 
Vijeća mjesnih odbora Općine, i sa njima je održano početno osposobljavanje. Imenovani su i 
zamjenici Povjerenika CZ a pomoć povjerenicima CZ će pružati i ostali članovi Mjesnih odbora naselja 
Općine.  

Voditelji skloništa nisu određivani jer na području Općine nema izgrađenih skloništa 
kolektivne zaštite, a za korištenje podruma kuća za individualno zaklanjanje usmjereni su građani i 
Povjerenici CZ. 
 

2.4. OSTALI 
 

2.4.1. HGSS Stanica Karlovac  
 

Općina materijalno i osobljem podupire  HGSS  Stanicu Karlovac i računa na njezine resurse za 
pojedine vrste ugroza.  
 

2.4.2. Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj 
 

Strukturirano je i razvijeno Društvo crvenog križa, sa sekcijama i radnim skupinama u brojnim 
oblastima:  

21. pružanje prve pomoći, zaštiti zdravlja i dobrovoljnom davanju krvi, 
22. organiziranom službom traženja osoba u katastrofama, 
23. posebnim pripremama radi odgovora na velike nesreće i katastrofe, 
24. službom spašavanja života na vodi, 
25. humanitarno-socijalnim programima, s mladima i međunarodno, i drugim sadržajima. 

Društvo ima vlastitu i materijalnu osnovu Županijskog društva HCK, te Hrvatskog crvenog 
križa (od opreme za evakuaciju do opreme za zbrinjavanje). 
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2.4.3. Pravne osobe, udruge građana i radno sposobno stanovništvo 
 

Pravne osobe – Općina Žakanje ima redovne odnose i uspostavljene dogovore i sa udrugama 
bitnim za sustav CZ kao i pravnim osobama, ali za to nema Ugovore ali će u narednom periodu sa 
pravnim osobama i udrugama na koje se računa (bitnim za funkcioniranje Općine u uvjetima 
katastrofa ili velikih nesreća) potpisati Ugovore odnosno regulirati međusobne odnose i obaveze u 
sustavu civilne zaštite, bez obzira dali je suvlasnik u istima ili je pak u mjerodavnosti pravnih osoba 
koje djeluju u području Općine određena djelatnost/komunalna, vodoopskrbna, veterinarska, i 
druge/. 

Osim navedenih, Općina će regulirati sporazume sa građevinskim i prijevoznim društvima sa 
svog područja  glede izvanrednih angažiranja u velikim nesrećama, koji će se i pismeno regulirati. 

Udruge građana – Općina ima veći broj udruga građana (sportskih, kulturnih i drugih) koje 
jednim dijelom i financira.  Procjenjuje se da su udruge građana, uz ukupno stanovništvo, najveći 
potencijal u zaštiti i spašavanju. 

Radno sposobno stanovništvo -  suštinski je resurs  Općine Žakanje, posebno za uvjete 
najvećih katastrofa. Obzirom na brojnost naselja u općini osnovna angažiranja stanovnika išla bi u 
takvim uvjetima putem Mjesnih odbora (9) i VZ/DVD-ova općine (11). Pri tome se za informiranje i 
aktiviranje istih koriste lokalne radio-postaje, na slušanje kojih su za izvanredna događanja stanovnici 
Općine upućeni.  
 

III. UGROZE, AKTIVNOSTI I STANJE TIJEKOM 2019.GODINE 
 

Tijekom godine održavane su aktivnosti na komunalnom uređenju naselja općine, održavanje 
kanalske mreže, vježbama DVD-ova. 

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe i 
udruge koje su u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja sa ljudstvom i 
materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a to su: 

 VZ i Dobrovoljne vatrogasne postrojbe naselja Općine (11) sa vlastitim snagama i materijalno 
tehničkim sredstvima, 

 Hrvatske vode VGO Karlovac, VGI za mali sliv Kupa, 

 Policija, PP Ozalj, 

 Zdravstvene ustanove općine i kontaktnog područja, ambulante u Općini 

 HGSS-stanica Karlovac, 

 Veterinarske službe:  

 Hrvatske ceste d.o.o i ŽUC Karlovačke županije sa vlastitim snagama i materijalno tehničkim 
sredstvima, 

 Hrvatska elektroprivreda, distribucijsko područje  "Elektra  Ozalj, 

 Hrvatske šume, Uprava šuma, 

 Mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba (sukladno čl. 30. 
Zakona o zaštiti i spašavanju), po potrebi 

 Centar za socijalnu skrb Ozalj, 

 Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj  (Sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (NN 92/01) 
koje ekipe su ustrojene temeljem čl. 9. točka 12.) 

 Specijalizirane udruge građana (lovačko društvo, ŠRD, i druge udruge), 
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave civilnom zaštitom ne bi mogle sami 

učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza je prijetila nastankom katastrofe ili veće 
nesreće, na zahtjev načelnika aktivirati će se Stožer CZ Općine Žakanje te Vatrogasna zajednica sa 
DVD-ima i Povjerenici CZ (predsjednici VMO) odnosno MO u cjelini. 

Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage sa područja Općine ne bi bile 
dostatne, Općina Žakanje može računati na pomoć snaga i sredstava susjednih gradova i općina, te 
specijalističke postrojbe CZ Karlovačke županije. 
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IV. OSTALO 
 

Općina Žakanje  ima Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja koji je dostavljen i 
PU ZS Karlovac. 
 

V. FINANCIJSKI POKAZATELJI SUSTAVA CZ OPĆINE ZA 2019.GODINU 
 

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 
Planirano za 2019. 

godinu 
Utrošeno u 2019. 

godini 

2. CIVILNA ZAŠTITA/ 
VATROGASTVO  
- opremanje, vježbe, takmičenja i dr. 

198.000 188.000 

4. OSTALO 
(Crveni križ, HGSS) 

15.000 15.000 

     UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 213.000 203.000 

 

VI. ZAKLJUČAK 
 

Općina Žakanje je ukupno gledajući poduzela planirane i potrebne aktivnosti, te uložila 
dostatna sredstva za razvoj sustava civilne zaštite na svom području, zbog čega se može  zaključiti da 
je sustav zaštite i spašavanja na području Općine bio na zadovoljavajućoj razini. 

Tijekom 2019. godine nije bilo katastrofa niti velikih nesreća na području Općine. 
Stručna osposobljavanja vatrogasnih snaga (VZ i DVD-i) kao osnovne snage Općine u zaštiti i 

spašavanju redovno su obavljana. 
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan 

daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje 
sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima civilne zaštite, te 
razvojnim programima.  

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i 
spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Godišnjem planu razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2020. godinu.  
 
KLASA:  822-01/19-01/2 
URBROJ: 2133/18-01-20-8 
Žakanje, 13. veljače 2020. g. 
        

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                    Zlatko  Bućan, v.r. 
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4. 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 
82/15 i 118/18), i članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje broj 3/09, 
01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na 16. sjednici, održanoj dana 13. veljače 2020. 
godine, donijelo je 
 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2020.GODINU 

 
1. UVOD 

 
 Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) definirano je da 

predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

Na temelju Godišnje analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje, a 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i procijenjenim posljedicama većih nesreća i katastrofa, 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja 
sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera civilne zaštite, pravnih osoba i 
udruga građana od značaja za civilnu zaštitu) donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Žakanje za 2020. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan) 
 

2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŽAKANJE 
 

Stožeri civilne zaštite osnivaju  se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini 
lokalne samouprave – području Općine Žakanje. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike 
nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke 
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za 
sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 

Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada 
se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi iz stavka 1. ovoga članka, 
po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se 
civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne 
zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih 
ustanova. 

Jedinica lokalne samouprave (Općina) obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava 
uvjete za rad stožera civilne zaštite. 

Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava 
prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave, u 
roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite. 
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Općinski načelnik Općine Žakanje donio je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 
Žakanje. Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano 
ažurirati. 
 
Ključne aktivnosti u 2020.godini: 

- nastaviti sa skupnim osposobljavanjem pripadnika Stožera CZ Općine po Planu SCZ ( Karlovac) 
i vlastitom Planu, organizirano proučiti odredbe novog Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 
82/15 i 118/18), te sukladno dinamici donošenja podzakonskih propisa za primjenu istog iste 
implementirati za područje Općine, 

 
3. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA OPĆINE 

 
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva 

određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama 
posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 
i 118/18), planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 

Općina Žakanje ima vlastitu Vatrogasnu zajednicu, sa 11 DVD-ova, koja je u sastavu VZ 
Karlovačke županije. Ukupno se raspolaže sa 56 operativnih i ukupno do 200 osposobljenih 
vatrogasaca po svim kategorijama. DVD-i su osnovna operativna snaga zaštite i spašavanja  Općine i 
solidno su opremljeni, a dio zadaća izvršavaju i u civilnoj zaštiti. 

Općina ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara u kojima su razrađeni 
resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite i spašavanja Općine. VZ i DVD-i Općine opremaju 
se, osposobljavaju i opremaju koordinirano sa postrojbom CZ Općine opće namjene. 
 
Ključne aktivnosti za 2020.godinu: 

- Vatrogasnu zajednicu Općine Žakanje i Dobrovoljna vatrogasna društva sustavno 
osposobljavati i za zadaće civilne zaštite ( ne samo tradicionalno vatrogasne), 

- Jasno definirati rukovođenje složenijim intervencijama na terenu, način koordinacije sa 
Stožerom CZ Općine Žakanje te žurnim službama i operativnim snagama CZ te 
koordinatorima na lokaciji, 

- provedba zadaća Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini, 

- surađivati sa vatrogasnim zajednicama susjednih gradova i općina glede razvoja vatrogastva 
ali i međusobne ispomoći kod djelovanja u sustavu CZ na  području Općine i okolnog 
područja, 

- materijalno opremanje Vatrogasne zajednice prilagoditi i potrebama djelovanja VZ po 
mjerama civilne zaštite. 

4. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I  POVJERENICI CZ OPĆINE  
 

Postrojba CZ Općine Žakanje za sada ne postoji već su u toj ulozi VZ i DVD-i (11).  
Sukladno novom Zakonu o sustavu civilne zaštite popuna postrojbi CZ obveznicima CZ 

ukinuta je i ubuduće će se zasnivati na popuni dobrovoljcima (volonterima). Budućom Procjenom 
rizika Općine utvrditi će se potreba osnivanja postrojbe CZ opće namjene (najniže razine spremnosti) 
ili specijalističke namjene (za obavljanje specijalističkih zadaća po pojedinim mjerama CZ), i način 
popune iste. Nakon toga podnijeti će se prijedlog SCZ Karlovac. 

Radi koordinacije provođenja mjera zaštite i spašavanja u naseljima Općine (veliki broj) 
odlukom načelnika imenovano je 9 Povjerenika CZ u Općini. Povjerenici CZ određeni su iz redova 
predsjednika Vijeća mjesnih odbora Općine, i sa njima je održano početno osposobljavanje. Zamjenici 
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Povjerenika CZ imenovani su istom Odlukom a pomoć će im pružati i ostali članovi Mjesnih odbora 
naselja Općine.  
 

5. KOORDINATORI NA LOKACIJI 
 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u 
suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik 
stožera civilne zaštite Općine Žakanje iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Ovo je nova odrednica Zakona o sustavu civilne zaštite i Stožer CZ Općine će iste odrediti po 
razgovoru s kandidatima, a sukladno očekivanim izvanrednim događanjima u području Općine. 
 

6. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE SLUŽBE 
SPAŠAVANJA 

 
Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 
propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na 
temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama 
Zakona o sustavu CZ i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) djeluje na području Republike Hrvatske kao 
neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 
Hrvatske gorske službe spašavanja. 

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Zakona o sustavu CZ, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

HCK- Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, koje je područno mjerodavno i za Općinu Žakanje, 
te HGSS - Stanica Karlovac će, tijekom 2020. godine Općini Žakanje, a sukladno svojim javnim 
ovlastima i Zakonu o sustavu CZ dostaviti plan svojih aktivnosti i način koordinacije (predstavnike) za 
djelovanja u području Općine.  
 

7. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 
 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito 
pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog 
središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog 
interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u 
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih 
akata. 

Pravne osobe posebno važne za obranu mogu biti određene za pravne osobe od interesa za 
sustav civilne zaštite i koristiti se u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama na temelju odluke nadležnog središnjeg tijela državne uprave. 

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi procjene 
rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik Državne uprave. 
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Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja 
civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari. 

Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je u 2016. godini Odluku o određivanju operativnih 
snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Žakanje.  
 

8. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CZ OPĆINE 
 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite Općine Žakanje 
(npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, tehničke djelatnosti, lovačke 
i druge), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje 
pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti 
temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite i planovima Općine. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 
navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine ili državnog proračuna Republike 
Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 

Državna uprava i izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
međusobne odnose s udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu 
civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska 
sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 
 
 

9. FINANCIJSKI UČINCI PLANA  
 
 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 
proračuna Općine Žakanje 

IZNOS 

Vatrogastvo 189.500,00 

Gradsko društvo HCK Ozalj 12.000,00 

HGSS - Stanica Karlovac 3.000,00 

Udruge građana sa zadacima u sustavu CZ 
Općine 

20.000,00 

UKUPNO ZA SUSTAV CZ OPĆINE ŽAKANJE 
224.500,00 
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10. ZAKLJUČAK 
 
Osnovne zadaće Općine Žakanje glede sustava CZ su: 

- ažurirati periodično postojeće dokumente Procjene ugroženosti i Plana civilne zaštite Općine, 
izrađene po dosadašnjoj Metodologiji, 

- jačati spremnost svih operativnih snaga CZ u jedinstvenom sustavu, sa prioritetom 
osposobljavanja i opremanja Vatrogasne zajednice Općine za isto, te redefiniranjem udruga 
građana i pravnih osoba koje su od interesa za sustav CZ Općine (po potrebi i nova Odluka), 

- pratiti donošenje provedbenih propisa po Zakonu o sustavu CZ i dopunjavati svojim 
aktivnostima (nova dokumenta CZ, organizacija volontera-dragovoljaca u postrojbu CZ ili iz 
udruga, usmjeravanja od SCZ Karlovac, i drugo), 

- održati planiranu pokaznu vježbu i organizirano informirati sve cjeline sustava po novinama i 
načinima koordinacije, 

- osigurati kroz proračun planirana sredstva, a u Upravi Općine osigurati osobe koje će u opisu 
radnog mjesta imati i koordinaciju problematike po civilnoj zaštiti. 

 
KLASA:    822-01/20-01/1 
URBROJ: 2133/18-01/20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020. g.  
 

 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                 Zlatko  Bućan, v.r. 
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5. 

Na temelju članka 17., stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15, 118/18), te članka 27. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje , 
broj 3/09, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje, na  16.  sjednici Općinsko vijeće Općine 
Žakanje održanoj dana  13. veljače 2020. godine, donosi 
 
 

SMJERNICE  
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ  

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŽAKANJE  
ZA PERIOD OD 2020. DO 2023. GODINE 

 
 
I. UVOD 
 
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), (u daljnjem tekstu: Zakon) 
određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, 
organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje 
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi, smanjenja 
rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te 
ublažavanje posljedica velike nesreće i katastrofe. 
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovanje, 
upravljanje i zapovijedanje u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama (strategijska, 
taktička i operativna) može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, političke, 
infrastrukturne i sigurnosne poremećaje, spriječiti lanac naknadnih nesreća koje mogu uzrokovati i 
veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća 
Općine Žakanje i općinskog načelnika; prvenstveno donošenja plana razvoja civilne zaštite, procjene 
rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite kao temeljne podlog daljnjeg funkcioniranja 
sustava civilne zaštite, a dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces u smislu poštivanja načela 
sustava civilne zaštite, postupanja i obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite i drugih aktivnosti kojim će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite 
kao i zaštita i spašavanje kao organizirano provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite  s 
ciljem dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća svih operativnih snaga. 
 
 
II. SMJERNICE 
 
Smjernice se odnose na sljedeće: 
 

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 
 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 
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1. stožeri civilne zaštite 
2. operativne snage vatrogastva 
3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
5. udruge 
6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
7. koordinatori  na lokaciji 
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
 
 

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 
događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 
Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je osnivanje Stožera civilne zaštite na 
državnoj razini, razini područne (regionalne) i lokalne samouprave. 
 

Stožer civilne zaštite Općine Žakanje imenovan je Odlukom Općinskog načelnik Općine 
Žakanje, nakon lokalnih izbora 2017.godine, kao stručno, operativno i koordinativno tijelo izvršnog 
dijela sustava zaštite i spašavanja – načelnika Općine Žakanje. 

Stožer ima 7 članova a predvođen je načelnikom stožera – Zapovjednikom VZO Žakanje 
Tomislavom Hribljanom. 

Članovi Stožera osposobljeni su svojom osobnom izobrazbom i kroz odgovorne dužnosti koje 
obnašaju, a periodično se osposobljavaju za namjenske zadaće i uvježbavaju, uz pomoć SCZ Karlovac. 
Imenovani su iz svih ključnih cjelina za funkcioniranje Općine.  
 

Kako bi sustav civilne zaštite u izvanrednim situacijama na području Općine Žakanje bio 
spreman odgovoriti svim potencijalnim prijetnjama i izazovima, potrebno je u razdoblju od 2020. do 
2023. godine kroz Stožer provesti sljedeće mjere i aktivnosti: 

 -Nastaviti provoditi sustavnu edukaciju članova Stožera županije, vatrogasnog 
zapovjedništva 

-Nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja Stožera; 
 -Nastaviti provođenje pokaznih vježbi kako bi se provjerila spremnost sustava za odgovor na 

sve potencijalne ugroze te uklonili uočeni nedostaci;  
-Jačati svijest šire društvene zajednice o važnosti sprječavanja nastanka i posljedicama 

nesreća i katastrofa;  
-Aplicirati u programima za prekograničnu suradnju Europske unije i osigurati sredstva za 

daljnju izgradnju sustava civilne zaštite;  
-Unaprijediti međunarodnu, međužupanijsku i međuregionalnu suradnju na unaprjeđenju 

sustava civilne zaštite;  
-Unaprijediti koordinaciju Stožera i stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave u 

provedbi svih aktivnosti značajnih za izgradnju sustava civilne zaštite; 
 -Intenzivirati suradnju sa svim relevantnim institucijama na državnoj razini. 

 
 

1.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 
 
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u 
sustavnu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 
vatrogastva. 
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U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, te redovito 
obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno posebnim propisima. 
U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i 
naobrazbe, izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja biljnog 
otpada zbog požara na otvorenim prostorima te se uključiti u sveobuhvatnu  akciju propagandno-
promidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog 
otpada na ugrožavanje ljudskih života i materijalno - tehničkih resursa te ugrozu i štetnost na okoliš. 
Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu 
zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti od nastanka požara. 
Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice. 
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) u periodu za kojeg se donose ove 
smjernice potrebno je uraditi slijedeće: 
-donijeti izmjene ili dopune procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 
-uskladiti plan zaštite od požara, 
-donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, 
-izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe  
 godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara, 
-donijeti plan dojavne službe za vrijeme žetvene sezone uslijed povećane požarne opasnosti 
otvorenog prostora. 
 
Obzirom da su VZ i DVD-i Općine Žakanje (11) istovremeno i u ulozi snaga civilne zaštite Općine, 
potrebno je njihovo opremanje i osposobljavanje prilagođavati  i tim zadaćama (CZ) a ne samo 
tradicionalnim-vatrogasnim. 
 

1.3 OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Crveni križ (GD CK Ozalj) koji djeluje na području općine 
Žakanje kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u 
izvršavanju obveza u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu 
Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. 
Pored ostalog Crveni križ obavlja i slijedeće aktivnosti: 
- traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć humanitarnih organizacija i drugih donatora, te 
ostalih Crvenog križa na području svoga djelovanja 
- koordinira aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu 
povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu potporu 
stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, logistiku, službu traženja, osiguranje pitke 
vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja i drugo. 
Općina Žakanje financirat će djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa sukladno važećim propisima. 
 

1.4.    OPERATIVNE SNAGE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 
 
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS. 
Općina Žakanje financira programske aktivnosti HGSS Stanica Karlovac, temeljem dostavljenih 
godišnjih programa utvrđenim Planom proračuna te sukladno stanju financijskih sredstava u 
proračunu Općine Žakanje. 
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1.5.     UDRUGE 
 
Na području Općine Žakanje djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i 
vještine koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sustavu 
civilne zaštite. 
Sukladno članku 32., stavak 4. Zakona Općina Žakanje će s udrugama regulirati međusobne odnose 
sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge 
uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene jačanju 
sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 
Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Žakanje organizirat će po 
potrebi sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.  
 

1.6. POSTROJBE  CIVILNE ZAŠTITE 
 
1.6.1. Postrojba civilne zaštite 
 
Posebne postrojbe CZ Općine nema,  a zadaće izvršavaju VZ/DVD-i. 
 
1.6.2. Povjerenici civilne zaštite 
Povjerenike civilne zaštite i njegove zamjenike imenuje načelnik za pojedine mjesne odbore sukladno 
članku 34. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite. 
 
Povjerenici i zamjenici: 
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera 
osobne i uzajamne zaštite, 
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije 
radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite, 
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne 
zaštite, 
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 
području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite. 
 

1.7. KORDINATOR NA LOKACIJI 
 
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 
mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom stožer 
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga 
civilne zaštite iz točke 1. ovih Smjernica. 
 

1.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje se odlukom predstavničkog tijela, a na 
prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17., stavku 1., podstavku 3. Zakona. 
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o 
načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama 
Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, 
crveni križ, veterinarska služba, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, te pravne 
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osobe koje se bave građevinskim, prijevozničkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i 
spašavanje).  
 
 

2. PROCJENA RIZIKA I PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 
 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Žakanje izrađena je na temelju Smjernica za 
izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije i Pravilnika o smjernicama 
za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljem tekstu: Pravilnik, NN 65/16), te po uzoru na 
važeću Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Na temelju provedenog postupka 
načelnik Općine Žakanje i Općinsko vijeće  donijeli su  Odluke kojima se utvrđuje da nije potrebno 
provesti izradu Procjene  rizika od velikih nesreća na području Općine Žakanje.  

Općina Žakanje pravovremeno je izradila i Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine 
Žakanje, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 ) i Pravilnika o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te     načinu informiranja javnosti 
u postupku njihovog donošenja (NN 49/17). 

 
III. 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Žakanje za period od 2020. do 2023.  
godine stupaju na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom  glasniku Općine Žakanje“ 
 
KLASA:   822-01/20-01/2 
URBROJ: 2133/18-01-20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020.g. 
 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                           Zlatko Bućan, v.r. 
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6. 
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  16. sjednici održanoj dana  
13. veljače 2020. 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 
2020. godinu, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Žakanje za 2020. 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 
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Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Žakanje“. 
 
 
KLASA:    402-08/20-01/1 
URBROJ: 2133/18-01-20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020.g. 
 
 

 
 

PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan, v.r. 
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7. 

 
IZVJEŠĆE  

o provedbi Plana gospodarenja otpadom  
OPĆINE ŽAKANJE 
za 2019. godinu 

 
 
 

 
 
Sadržaj 

1. UVOD  

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE  

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA (grada/općine)  

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (grada/općine)  

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA 

PODRUČJU(grada/općine), UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA  

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG KOMUNALNOG, BIORAZGRADIVOG I 

DRUGOG ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA TE PODACI O ODLAGANJU NA PODRUČJU 

(grada/općine)  

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 

OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH 

OTPADOM  

8. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 

OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA 

OTPADA 

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA  

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 

METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA  

12. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA 

13. POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM  

14. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA  

15. ZAKLJUČAK 
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1. UVOD 

 
Općina Žakanje smještena je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske i dio je Karlovačke 

županije. Nastala je novim lokalnim ustrojem Republike Hrvatske 1993. godine. Njena ukupna 
površina iznosi 45km2, čime Općina Žakanje spada u red srednje velikih općina u Republici Hrvatskoj. 
Svojim zapadnim dijelom, tokom rijeke Kupe, općina Žakanje granična je hrvatska općina s 
Republikom Slovenijom, na istoku graniči s Općinom Kamanje te na jugu s općinama Ribnik i Netretić. 
Glavni prometni pravac koji presijeca općinu pravac je Karlovac - Novo Mesto; na tom se pravcu 
nalaze i dvije najvažnije ceste: državna cesta od Karlovca preko Netretića i Žakanja do međunarodnog 
državnog prijelaza s Republikom Slovenijom, Jurovskog Boda, te županijska cesta od Karlovca preko 
Ozlja i Kamanja do istog cestovnog prijelaza. Na tom prometnom pravcu nalazi se i željeznička pruga 
sagrađena još 1910. godine od Karlovca do Ljubljane. 

U samoj općini nalazi se 22 naselja u kojima ukupno živi 1889 stanovnika. Proteklih desetljeća 
stanovništvo ovog prostora uglavnom se smanjivalo, odlazeći trbuhom za kruhom diljem Europe te 
ostalih kontinenata tako da su brojna, stara naselja svedena tek na nekoliko staračkih domaćinstava. 
Međutim, uz glavne cestovne pravce razvila su se nova naselja u kojima se u posljednjih nekoliko 
godina uz mnogobrojne male gospodarske djelatnosti veže sve veći broj stanovnika. (www.opcina-
zakanje.hr) 

Općina Žakanje obuhvaća 22 naselja: Breznik Žakanjski, Brihovo, Bubnjarački Brod, Bubnjarci, 
Donji Bukovac Žakanjski, Ertić, Gornji Bukovac žakanjski, Jadrići, Jugovac, Jurovo, Jurovski Brod, 
Kohanjac, Mala Paka, Mišinci, Mošanci, Pravutina, Sela Žakanjska, Sračak, Stankovci, Velika Paka, 
Zaluka Lipnička i Žakanje, a prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011.godine na području 
Općine Žakanje živjelo je 1.889 stanovnika u 604 kućanstva. 

Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Žakanje obavlja 
„Azelija Eko“ d.o.o. Ozalj. Odvoz miješanog komunalnog otpada odvija se dva puta mjesečno 
specijalnim vozilom (smećarom) u svim naseljima koja obuhvaća Općina Žakanje. 

Odvoz odvojeno prikupljenog  papira, plastike i stakla  također se vrši specijalnim vozilom 
(smećarom) prema unaprijed utvrđenom rasporedu jedan puta mjesečno. Sakupljanje otpada sa 
groblja obavlja „Azelija Eko“ d.o.o. Ozalj. Glomazni otpad odvozi se jednom godišnje, putem 
kontejnera 5 ili 7 m³ postavljenih na lokacije koje određuje Općina Žakanje u dogovoru s vršiteljem 
usluge. 

Na području Općine Žakanje ne postoji odlagalište otpada. Povremeno se stvore manja divlja 
odlagališta koja se brzo saniraju, a za počinitelja onečišćenja, ako je poznat, propisane su kazne. 

Općina Žakanje usvojila je Plan gospodarenja otpadom 14. prosinca 2017. godine za koji je 
ishođena suglasnost Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za 
planske poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-01/10, URBROJ: 2133/1-07-01/02-17-04, od 12. 
prosinca 2017. godine), a objavljen je u Službenom glasniku Općine Žakanje, broj 09/17. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine broj 94/13. i 73/17.) (u 
daljnjem tekstu: Zakon), propisana je obveza izrade planove gospodarenja otpadom je na državnoj i 
lokalnoj razini s time da su postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji 
su doneseni na temelju Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) 
ostali na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama 
Zakona i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.  Plan gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine donesen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske 
05.01.2017. godine („Narodne novine“ broj 3/17) (U daljnjem tekstu Plan RH). Plan RH određuje niz 
ciljeva i mjera koji omogućavaju da Hrvatska postane resursno učinkovito društvo u skladu sa 
Direktivama EU, najnovijim smjernicama Europske komisije vezanim za gospodarenje otpadom i 
Zakonom. Plan RH naglasak stavlja na ispunjenje ciljeva u hijerarhiji otpada, odnosno na sprječavanju 
nastanka otpada i recikliranju otpada. Planom RH definirani su ciljevi, mjere, aktivnosti i rokovi za 
provođenje istih, kao i financijska sredstva za provođenje mjera. Prema članku 21. Zakona jedinice 
lokalne samouprave su dužne donijeti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina koji 
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treba biti usklađen sa Zakonom i Planom RH uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice 
regionalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.  

Člankom 20. stavkom 1. Zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja 
godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave 
do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom 
glasilu. 

 
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 

 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada, 

 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

komunalnog otpada, 

 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog 

otpada, 

 provedbu Plana, 

 donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,  

 provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  

 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili 
više obveza, te su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno 
propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze 
na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite 
okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. 

 
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE 

 
Prostornim planom uređenja Općine Žakanje propisano je da će se gospodarenje otpadom 

provoditi prema Planu gospodarenja otpadnom na razini Republike Hrvatske. Prema županijskom 
Planu gospodarenja otpadom sustav gospodarenja se zasniva na uspostavi Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom koji se nalazi izvan granica Općine Žakanje. 

Na području općine Žakanje osiguran je odvoz komunalnog otpada, koji se odlaže izvan 
granice obuhvata ovog Prostornog plana.  

Reciklažno dvorište izgrađeno je u predjelu postojeće radne zone – proizvodne namjene u 
naselju Žakanje. Lokacija reciklažnog dvorišta prikazana je planskom oznakom na kartografskim 
prikazima 1. Površine za razvoj i uređenje i 4. Građevinska područja naselja. U 2019. godini dovršena 
je izgradnja reciklažnog dvorišta. 

Na građevnoj čestici za gospodarenje otpadom osiguran je potrebni manevarski prostor u 
svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za otpad, kontrolirano prikupljanje oborinskih 
voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv način. Minimalna površina građevne čestice je 500 m². 

 
Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja neopasnim otpadom mogu se uređivati u 

predjelima gospodarske namjene – pretežito industrijske (I), uz prethodnu suglasnost Općinskog 
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vijeća i uz poštivanje mjera zaštite okoliša i zakonskih te tehničkih propisa za održivo gospodarenje 
otpadom. Za gradnju ovih građevina primjenjuju se uvjeti gradnje utvrđeni članka 61. PPPO (uvjeti za 
izgradnju u zoni proizvodne namjene), osim u dijelu koji je prethodnim stavkom drukčije regulirano . 

Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom 
propisani način te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih 
kategorija otpada. 

Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u za to predviđene spremnike. Korisni dio 
komunalnog otpada treba sakupljati u posebne spremnike (papir, staklo, plastika i dr.) ili odložiti u 
reciklažnom dvorištu.  

Odgovarajućim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga 
podrijetla, koji će se prerađivati za kompost. Potrebno je poticati građane da u svojim vrtovima 
uređuju malena kompostišta za potrebe domaćinstva. 

Tijekom 2019. godine nije primijećeno nastajanje divljih odlagališta otpada, već se putem 
dojave mještana, a preko komunalnog redarstva rješavaju pojedinačni slučajevi. Nakon sanacije 
divljih odlagališta od 2007. do  2010. godine nije uočeno nastajanje novih divljih odlagališta. 

U razdoblju od 2007. do 2010. godine sanirana su tri divlja odlagališta kako slijedi: 
 

Naziv sanirane lokacije (prema 
veličini /količini otpada) 

MO Jurovo Mišinci MO Pravutina MO Zaluka 

Utrošena sredstva (kn) 80.311,73 74.834,39 64.875,65 

Izvor sredstava EU fond,  
Općina Žakanje 

EU fond,  
Općina Žakanje 

EU fond,  
Općina Žakanje 

 
Tijekom 2011. godine sanirano je  divlje odlagalište u blizini raskršća u Mošancima (skretanje 

za Mošance). 
 

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŽAKANJE 

 
Općina Žakanje usvojila je Plan gospodarenja otpadom 14. prosinca 2017. godine za koji je 

ishođena suglasnost Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Odsjeka za 
planske poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/17-01/10, URBROJ: 2133/1-07-01/02-17-04, od 12. 
prosinca 2017. godine), a objavljen je u Službenom glasniku Općine Žakanje, broj 09/17.  
 Glavni cilj Plana gospodarenja otpadom je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom, koji obuhvaća: 

1. Provedbu mjera odvojenog sakupljanja otpada 

2. Edukaciju i jačanje svijesti građana 

3. Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta 

4. Integriranje sustava gospodarenja otpadom Općine Žakanje u sustav CGO (centra 

gospodarenja otpadom) 

Plan gospodarenja otpadom općine donosi općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost 
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. 

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

 
 
 



BROJ 01/20                         SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽAKANJE                  Stranica 31 
 

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 

ŽAKANJE, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

 
Općinsko vijeće Općine Žakanje donijelo je 25. siječnja 2018. godine Odluku o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Žakanje 

Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Žakanje obavlja 
„Azelija Eko“ d.o.o. Ozalj. Odvoz miješanog komunalnog otpada odvija se dva puta mjesečno 
specijalnim vozilom (smećarom) u svim naseljima koja obuhvaća Općina Žakanje. 

Uslugom organiziranog sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, kao i uslugom 
odvojenog prikupljanje papir, plastike i stalka obuhvaćena su 604 kućanstva odnosno 100%. 
Sakupljanje biorazgradivog otpada uključujući i otpad sa groblja obavlja vršitelj usluge „Azelija Eko“ 
d.o.o. Ozalj. Glomazni otpad odvozi se jednom godišnje po pozivu Općine Žakanje, putem kontejnera 
5 ili 7 m³ postavljenih na lokacije koje određuje Općina Žakanje u dogovoru s vršiteljem usluge. 

Posude i kontejneri za miješani komunalni otpad zapremine 80, 120, 240, 1100 lit i 5m³ 
smješteni su uglavnom unutar objekata i drugih prostora za tu namjenu, tamo gdje to nije moguće na 
javnim površinama, što se prvenstveno odnosi na posude i kontejnere veće zapremine (1100 lit, 5m³ i 
7m³). 

Tijekom 2019. godine Općina Žakanje je u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u 
Žakanju“ provodila  obrazovno informativne aktivnosti o korištenju reciklažnog dvorišta, pravilnom 
odvajanju otpada i smanjenju količina otpada. Na natječaju FZOEU-a „Provedba Programa izobrazno-
informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“  odobren je za financiranje, projekt 
„PoKupi, iskorisit, očisti“  u partnerstvu s Gradom Ozljem te Općinama Kamanje, Ribnik i Draganić.  U 
sklopu projekta održane su radionice o pravilom odvajanju i smanjenju količine otpada kao i o 
korištenju reciklažnog dvorišta. Održana je radionica za sve mještane kao i za učenike Osnovne škole 
Žakanje i za djecu u Dječjem vrtiću „Čarolija“ gdje su i održane predstave sa predmetnom tematikom. 

Općina Žakanje sklopila je s FZOEU Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada. U okviru ovog projekta nabavit će se reciklabilni spremnici za papir i plastiku za sve korisnike 
javne usluge prikupljanja otpada (ukupno 670 korisnika: 519 domaćinstava, 142 kuća za odmora, 1 
višestambeni objekt s 9 korisnika) i to: 142 kante od po 120 l podijelit će se vlasnicima kuća za odmor, 
519 kanti od po 240 l podijelit će se domaćinstvima, a 2 kontejnera od po 1100 l namijenjeni su za 
korisnike višestambene zgrade. Dok se ti spremnici ne isporuče korisnicima, papir, staklo i plastika 
prikupljaju se u za to predviđene vreće sa oznakama namjene. 

 
 

Tablica 1. Reciklažno dvorište 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

RD planiran prostorno planskom 

dokumentacijom 

DA 

RD planiran planom gospodarenja 

otpadom 

DA 

Naziv lokacije RD POSLOVNA ZONA ŽAKANJE 

Broj katastarske čestice 489/175 i 489/177 

Naziv katastarske općine k.o. Žakanje 
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Naziv grada /općine koji pokriva RD Općina Žakanje 

Ishođena dokumentacija za RD 

Građevinska dozvola:  

KLASA:UP/I-361-03/16-01/000056 

URBROJ:2133/1-07-07/1-16-0005 

Od 29. travnja 2016. 

Uporabna dozvola: UP/I-361-05/19-01/000008 

URBROJ: 2133/1-07-02/13-19-0004 

Od 29.ožujka 2019. 

Izvor financiranja* Općina Žakanje: 441.563,79 kn (24%) 

FZOEU: 1.296.048,76 kn (71%) 

KAZUP: 90.000,00 kn (5 %) 

Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a  1.995.328,40 kn 

Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a 1.462.090,04 kn 

Naziv pravne osobe koja upravlja RD: Nakon završetka projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u 

Žakanju“ upravljanje je  povjereno Azeliji eko d.o.o., Ozalj 

Upis u očevidnik reciklažnih dvorišta  

REC – 55 - G2 

*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %  
Tablica 2. Mobilno reciklažno dvorište 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 

MRD planiran planom gospodarenja 

otpadom 

NE 

Naziv grada /općine koji pokriva MRD / 

Izvor financiranja* / % 

Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a /kn 

Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a / 

Naziv pravne osobe koja upravlja MRD: / 

Upis u očevidnik reciklažnih dvorišta / 

*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %  
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Tablica 3. Reciklažno dvorište za građevni otpad 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD 

RDG planiran prostorno planskom 

dokumentacijom 

U tijeku je izrada Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa 

smanjenim sadržajem kojim su predviđene dvije lokacije za 

reciklažno dvorište za građevinski otpad 

RDG planiran planom gospodarenja 

otpadom 

NE 

Naziv lokacije RDG / 

Broj katastarske čestice / 

Naziv katastarske općine / 

Naziv grada /općine koji pokriva RDG / 

Ishođena dokumentacija za RD / 

Izvor financiranja* / 

Iznos predviđen za financiranje bez PDV-a / 

Ukupno utrošeno u financiranje bez PDV-a / 

Naziv pravne osobe koja upravlja RDG / 

 
 
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG KOMUNALNOG, BIORAZGRADIVOG I 

DRUGOG ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA TE PODACI O ODLAGANJU NA PODRUČJU 

OPĆINE ŽAKANJE 

 
Tablica 4. Vrste i količine proizvedenog otpada na području JLS 

Komunalna tvrtka 

koja sakuplja otpad s 

područja grada 

/općine 

Broj stanovnika 

obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključni broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno 

sakupljeno 

(preuzeto) u 

2019. godini 

u tonama  

 

 

 

 

 

 

20 03 01 Miješani komunalni 

otpad 

310 022,40 

20 03 07 Glomazni otpad 21 452,40 

15 01 02 Plastična ambalaža 280,00 
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Azelija-eko d.o.o. 1.823 15 01 07 Staklena ambalaža 3 924,00 

16 01 03 Otpadne gume 740,00 

17 02 01 Drvo 1 108,00 

20 01 01 Papir i karton 3 974,40 

20 01 11 Tekstil 266,00 

 
U 2019. započelo je sa radom reciklažno dvorište, provedene su edukativno informativne 

radionice o korištenju reciklažnog dvorišta, pravilnom odvajanju otpada i smanjenju količina otpada. 
Korisnicima su također podijeljene vreće za odvojeno prikupljanje otpada, koje će se koristiti do  
realizacije ugovor s FZOEU o nabavi spremnika za reciklabilni otpad. 

 
        Sve te aktivnosti doprinose ostvarenju cilja o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom. 
 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 

OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH 

OTPADOM 

 
Na području Općine Žakanje ne postoji odlagalište otpada. 
Općina Žakanje je u 2018. godini započela s realizacijom projekta „Izgradnja reciklažnog 

dovišta u Žakanju“ a koji je sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz Kohezijskog 
fonda EU. Projekt je završen u travnju 2019. godine i reciklažno dvorište započelo je sa radom. 

 
8. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU 

 
Tablica 5. Lokacije divljih odlagališta na području grada/općine 

Redni 
broj 

Naziv divljeg 
odlagališta 

Procijenjena 
količina 

otpada u m3 

Najzastupljenija 
vrste 

odbačenog 
otpada 

Divlje 
odlagalište 
uklonjeno 

DA/NE 

1. BUBNJARCI- 
Stari del 

50 Građevinski 
otpad 

NE 

2. BUBNJARCI- 
Pernjač 

20 Miješani otpad NE 

3. GORNJI 
BUKOVAC 

10 Miješani otpad NE 

4. BREZNIK 
ŽAKANJSKI 

5 Miješani otpad NE 

5. ZALUKA 
LIPNIČKA 

40 Miješani otpad NE 

6. PRAVUTINA- 
Radenići 

30 Miješani otpad NE 

7. MALA PAKA- 
Rep 

30 Miješani otpad NE 
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8. VELIKA 
PAKA- 
Poligon 

30 Miješani otpad NE 

9. MOŠANCI 40 Miješani otpad NE 

 
 
Tablica 6. Popis uklonjenih divljih odlagališta u 2019. godini 

Naziv 
uklonjenog 

divljeg 
odlagališta 

Troškovi 
uklanjanja 
otpada u 
kunama 

Financiranje 
iz 

proračuna 
JLS (%) 

Financiranje 
iz sredstava 
FZOEU (%) 

Drugi način 
financiranja 

Tijekom 2019. godine nije sanirano niti jedno divlje odlagalište 

 
 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 

OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA 

OTPADA 

 
Tablica 7. Popis izobrazno-informativnih aktivnosti 

Redni 
broj 

Naziv 
izobrazno- 
informativne 
aktivnosti 

Utrošena 
financijska 
sredstva u 2019. 
god. bez PDV-a 

Izvor financijskih 
sredstava 

1. Obrazovno 
informativne 
aktivnosti o 
korištenju 
reciklažnog 
dvorišta, 
pravilnom 
odvajanju 
otpada i 
smanjenju 
količina 
otpada 

32.830,00 
 

FZOEU, OPĆINA 
ŽAKANJE 

2. Izgradnja i 
opremanje RD 

995.170,00 FZOEU, OPĆINA 
ŽAKANJE,KARLOVAČKA 
ŽUPANIJA 

 
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 

KATEGORIJAMA OTPADA 

 
Općina Žakanje u 2019. nije provodila mjere za gospodarenje opasnim otpadom i posebnim 

kategorijama otpada, budući da je izgrađeno reciklažnog dvorišta Žakanje u kojem  se  može odlagati 
takav otpad. 
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11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 

METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

 
Tablica 8. Raspolaganje opremom (posudama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike 
 

Redni 

 broj 

Vrsta i 

veličina 

posuda 

Broj posuda na 

dan 

31.12.2018 

Broj posuda na 

dan 31.12.2019. 

Utrošena 

financijska 

sredstva u 2019. 

god. bez PDV-a 

Izvor financijskih 

sredstava 

1. Spremnik 

1100 l 

 

49 3 0 

 

- 

 Spremnik 

2401 l 

2 2 0 - 

2. Spremnici 

(80l, 120l, 

240l,360l) 

podijeljeni 

korisnicima 

- 665 102.532,00 JLS 

 

 

 

 

 

 
 

Tablica 9. Raspolaganje opremom (vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike 

Redni 

broj 

Vrsta 

vozila za 

prikupljanj

e otpada 

Zapremina 

otpada koju 

vozilo može 

primiti 

/m3/ 

Broj vozila 

na dan 

31.12.2018. 

Broj vozila 

na dan 

31.12.2019. 

Utrošena 

financijska 

sredstva u 

2019. god. 

bez PDV-a  

Izvor 

financijskih 

sredstava 

1. 

 

 

Smećar 

MAN 

20 1 1   

2.  

Podizač  

Renault 

5 1 1   
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12. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA 

 
Općina Žakanje je Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žakanje odredila da je 
kriterij količine otpada koju predaje korisnik javne usluge volumen spremnika i broj pražnjenja 
spremnika. 

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje 
otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada. U cijenu javne usluge uključeni su i 
sljedeći troškovi: troškovi   nastali   radom  reciklažnog  dvorišta  zaprimanjem bez naknade otpada 
nastalog u kućanstvu na području Općine Žakanje, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji 
se prikuplja u  okviru javne usluge preuzimanjem jednom u kalendarskoj godini glomaznog otpada od 
korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, vođenje propisanih evidencija 
i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom. 

Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog 
komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne. 

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko 
mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi. 
(sukladno čl. 13. Uredbe) 

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema 
izrazu: C = JCV × BP × U pri čemu je: 
C  –  cijena  javne  usluge  za  količinu  predanog  miješanog  komunalnog  otpada  izražena  u kunama 
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u 
kunama sukladno cjeniku 
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno 
podacima u Evidenciji 
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Smećar 

Mercedes 

Atego 

5 1 1 40.000,00 JLS 

4. MAN 

smećar 

17 1 1   
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13. POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I 

VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 
Tablica 10. Provedeni projekti u 2019. godini 

Redni 
broj 

Naziv 
provedenog 
projekta 

Utrošena 
financijska sredstva 

Izvor financijskih 
sredstava 

1. Izgradnja 
reciklažnog 
dvorišta u 
Žakanju 

1.028.000,00 FZOEU, OPĆINA 
ŽAKANJE, 
KARLOVAČKA 
ŽUPANIJA 

2. Projekt 
nabave 
spremnika za 
odvojeno 
prikupljanje 
otpada 

 FZOEU 

 
Tijekom 2018. godine raspisan je Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno 
prikupljanje komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
tijekom 2019. raspisana je Javna nabava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
 

14. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

 
Tablica 11. Izvršenje PGO 

Redni 

broj 

Predviđeno u PGO za 

2019. god 

Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

Napomena 

1. Elaborat – Plan 

sanacije divljih 

odlagališta 

               DJELOMIČNO Izrada Plana je u tijeku 

2. Komposteri NE Nije bilo potrebe 

3. Odvojeno sakupljanje 

(kontejneri) 

DJELOMIČNO Korisnicima su 

podijeljene vreće za 

odvojeno prikupljanje 

otpada  

3. Informiranje 

javnosti vezano 

uz 

gospodarenje otpadom 

DA Edukativno- 

informativne aktivnosti 

u okviru projekta 

„Izgradnja reciklažnog 

dvorišta u Žakanju, i 

projekta PoKupi 

ISKORISTI, OČISTI ! 
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15. ZAKLJUČAK 

 
Glavni cilj Plana gospodarenja otpadom je uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom, koji obuhvaća: Provedbu mjera odvojenog sakupljanja otpada, Edukaciju i jačanje svijesti 
građana, Mjere praćenja stanja okoliša (monitoring) uz izgradnju reciklažnog dvorišta, Integriranje 
sustava gospodarenja otpadom Općine Žakanje u sustav CGO (centra gospodarenja otpadom). 

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine Žakanje nastoji slijediti 
ekološka načela i kriterije kojima se pokušava postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i 
recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci: 
materijalno iskorištavanje otpadnih tvari recikliranjem – papir, plastika, biorazgradive tvari, staklo i 
ostalo, odvajanje opasnih tvari iz komunalnog otpada ostvarujući pritom bitno smanjenje nepovoljnih 
svojstava ostatnog otpada, smanjenje volumena i mase ostatnog otpada kojeg treba zbrinuti u okviru 
centra za gospodarenje otpadom 

Novim sustavom gospodarenja otpadom nastoji se osigurati što intenzivniji tok otpada kroz 
sustav odvojenog prikupljanja, obrade i plasmana pojedinih sekundarnih sirovina. Time se u prvom 
redu smanjuje količina miješanog otpada, odnosno smeća koji u komunalnom sustavu nastaje, a time 
i posljedična kumulativna negativna vrijednost. S druge strane, intenziviranje odvojenog prikupljanja 
stvara i određenu pozitivnu vrijednost koja proizlazi iz prodaje sekundarnih sirovina. 
 
KLASA: 351-02/20-1/1 
URBROJ: 2133/18-01-20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020. g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan, v.r. 
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8. 
Na temelju članka 10. i članka 12.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 

20/18 i 115/18) i članka 43. Statuta Općine Žakanje, (Službeni glasnik Općine Žakanje 03/09, 01/13), 
općinski načelnik Općine Žakanje podnosi, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 16.  sjednici održanoj 
13.veljače 2020. godine usvojilo je 

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na 
području Općine Žakanje za 2019. godinu 

 
I. UVOD  

Općinsko vijeće Općine Žakanje, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i 
o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta 
na području Općine Žakanje.  

Sukladno članku 10. i članku 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu 
godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, svake tekuće godine za prethodnu godinu.  

 
 
 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 
 

Člankom 3. Odluke, pod agrotehničkim mjerama smatraju se:  
 minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka 
 sprječavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem  
 suzbijanje organizama štetnih za bilje  
 gospodarenje biljnim ostacima 
 održavanje organske tvari i humusa u tlu  
 održavanje povoljne strukture tla  
 zaštita od erozije 
 održavanje plodnosti tla 

 
 
Općina Žakanje raspolaže ukupno s 3165 ha poljoprivrednih površina, što predstavlja oko  

75% ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, izuzev oko 100 ha koje su 
vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju ukupno 880 ha ili  20 % ukupne površine općine. 
Šume na području općine Žakanje su u privatnom vlasništvu i u nadležnosti su Uprave šuma Ozalj, 
koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici 
Hrvatskoj «Hrvatske šume» 
 

 Minimalna razina obrade i održavanje poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka , 
održavanje organske tvari  i humusa u tlu, održavanje povoljne strukture tla, i održavanje 
plodnosti tla  

 
 Organska tvar u tlu održava se provođenjem trogodišnjeg plodoreda, što naši poljoprivrednici 
u velikoj mjeri i čine, kao i unošenjem žetvenih ostataka u tlo te gnojidba stajskim gnojivom. 
Problem se javlja kod određenog dijela zemljišta koje je zapušteno, a vlasnici su nedostupni. 
 Također dio zemljišta iznajmljuje se velikim poljoprivrednicima iz susjedne države, pa se 
pojavljuje problem izrabljivanja zemljišta bez plodoreda, kao i problem uništenja poljskih puteva 
korištenjem teških traktora i mehanizacije u kišnim razdobljima. 

 



BROJ 01/20                         SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽAKANJE                  Stranica 41 
 

 
 Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 

 
Komunalni redar – poljoprivredni redar Općine Žakanje je tijekom 2019. godine slao 

upozorenja i rješenja vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta, 
živica, ograda i napuštenih seoskih domaćinstava od čega je jedan dio  rezultirao uređenjem i 
privođenju namjeni istih.  

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na velikom broju 
čestica ima više suvlasnika, koji najčešće žive izvan Republike Hrvatske. 

Općina Žakanje putem Oglasa upozoravala je vlasnike svojih parcela da očiste raslinje i živice 
na rubovima svojih parcela te uz nerazvrstane ceste i poljske putove, kako bi se lakše isti održavali.  

Također Općina Žakanje je putem komunalnog redarstva upozoravala vlasnike parcela koji ne 
održavaju svoje parcele da ih očiste, da se zakorovljenost ne širi i ne ugrožava susjedne parcele. 
 

 Suzbijanje organizama štetnih za bilje i gospodarenje biljnim ostacima 
 

 Na tom području provedene su edukacije poljoprivrednika kroz predavanja o načinu 
korištenja zaštitnih sredstava protiv raznih biljnih bolesti i štetočina, te pravilnom korištenju i 
odlaganju opasnog otpada od istih. 
 Vlasnici parcela upozoravani su da sa zemljišta uklone biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom 
biljnih štetočina. 
 Vlasnici šumskog zemljišta upozoravani su da odstrane biljne ostatke i čiste međe uz šumsko 
zemljište koje graniči s poljoprivrednim zemljištem. 

I ovdje se pojavljuje problem vlasništva, jer nesređene zemljišne knjige i neprisutnost vlasnika 
onemogućavaju efikasno rješavanje problema. 
 

 Zaštita od erozije 
Na području Općine Žakanje nema prevelikog utjecaja erozije na tlo, osim u određenim 

vremenskim uvjetima kada uslijed većih oborina dolazi do uništavanja nerazvrstanih cesta kao i 
pojave manjih klizišta, ali u odnosu na druga područja možemo biti zadovoljni jer je konfiguracija tla 
takva, da nema značajnijih znakova erozije. Ovdje je bitno napomenuti da je potrebno u posljednje 
vrijeme voditi računa o sječi šuma, koja poprima sve više maha gdje bi moglo doći do problema s 
erozijom tla, o čemu  bi trebale voditi računa Hrvatske šume prilikom doznake stabala za sječu.  

Štete koje nastaju nakon obilnih i dugotrajnih kiša odražavaju se na održavanje nerazvrstanih 
cesta i puteva, ali o tome Općina pojačano brine kroz redovito održavanje i nasipavanje istih, tako da 
je u 2019. godini utrošeno cca 359.000,00  kuna za sanaciju tih nerazvrstanih cesta na području 
Općine Žakanje 

 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

 
 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. 

    Mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina osobito se smatraju: 
 održavanje živica i međa, 
 održavanje poljskih putova, 
 uređivanje i održavanje kanala, 
 sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 
 sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 
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Tijekom 2019. godine, Općina Žakanje uložila je znatna sredstva za održavanje poljskih 
putova i kanala, nasipavanje kamena i sl. 

 
IV. ZAKLJUČAK  

Područje Općine Žakanje je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim poljoprivrednim 
površinama, ali sve više se javlja problem njihove zapuštenosti uslijed sve manjeg broja stoke, 
neriješenih vlasničkih odnosa, kao i velikog broja vlasnika koji se nalaze izvan Republike Hrvatske i već 
duži niz godina ne vode računa niti o poljoprivrednom zemljištu niti o okućnicama kuća iz kojih su 
otišli, pa imamo sve više problem sa napuštenim kućama usred sela. 

      
KLASA:     320-01/20-01/1 
URBROJ:  2133/18-01-20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020.g. 
 
 

        PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan, v.r. 
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9. 

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18., 
115/18., 98/19. i 112/19.) i Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu  Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 03/18) na koji je Ministarstvo 
poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/18-01/666, URBROJ: 525-07/1801-18-3 od 2.rujna 2018. 
godine i članka 27.Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik “ broj 03/09, 01/13 i 01/18) Općinsko 
vijeće Općine Žakanje na  16. sjednici, održanoj 13. veljače 2020.  godine donijelo je  

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Žakanje 

I. 

Odlukom  o  raspisivanju  javnog  natječaja  za prodaju   poljoprivrednog   zemljišta   u   vlasništvu 

Republike  Hrvatske  na  području  Općine Žakanje (u daljnjem tekstu: Odluka) raspisuje se javni 

natječaj  za  prodaju  poljoprivrednog  zemljišta  u vlasništvu  Republike  Hrvatske  na  području  

Općine Žakanje  u  katastarskim  općinama:  Bubnjarci, Jurovo, Mrzljaki, Pravutina, Sračak, Žakanje, 

koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike  Hrvatske  za  

Općinu Žakanje predviđeno za prodaju. 

II. 

Općinsko  vijeće  Općine Žakanje provest  će  postupak  javnog  natječaja  prikupljanjem pisanih 

ponuda.  

III. 

Početna vrijednost poljoprivrednog zemljišta u natječaju utvrđena je na temelju podatka o 

kretanjima vrijednosti  poljoprivrednog  zemljišta  dobivenim  od Ministarstva  financija,  nadležne  

ispostave  Porezne uprave   (članak   98.   stavak   13.   Zakona   o poljoprivrednom  zemljištu 

„Narodne  novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon). 

IV. 

Maksimalna  površina  za  kupnju  po  sudioniku natječaja iznosi do 50 ha za kontinentalno područje i 

do 5 ha  za priobalno područje,dok samo na području Općine Žakanje može kupiti maksimalno do 10 

hektara, a uključuje površine državnog  poljoprivrednog  zemljišta  koje  je  taj sudionik  kupio  po  

natječajima  provedenim  do stupanja na snagu Zakona. 

V. 

Ova Odluka dostavit će se sukladno članku 61. Zakona   na   prethodno   mišljenje   Karlovačkoj   

županiji  i  na  suglasnost  Ministarstvu poljoprivrede. 

VI. 

Tekst  javnog  natječaja  objavit  će  se  na oglasnoj  ploči  Općine  Žakanje i  mrežnoj stranici  Općine  

Žakanje,  www.opcina-zakaje.hr   u trajanju  od  30  dana,  nakon  ishođenja  mišljenja  i suglasnosti iz 

točke V. ovog javnog natječaja. Pisane ponude dostavljaju se Općini Žakanje  u  roku  od  30  dana  od  

objave  natječaja  na oglasnoj  ploči  i  mrežnoj  stranici  Općine  Žakanje. 

 

http://www.opcina-zakaje.hr/
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VII. 

Tekst    javnog    natječaja    za    prodaju poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  Republike Hrvatske  

na  području  Općine Žakanje  sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni 

dio. 

VIII. 

Odluku  o  izboru  najpovoljnije  ponude  na javnom natječaju za prodaju donosi Općinsko vijeće 

Općine Žakanje na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike  Hrvatske  na  području  Općine  Žakanje. 

Odluka  o  izboru  najpovoljnije  ponude  na javnom  natječaju  za  prodaju  dostavit  će  se  na 

prethodno mišljenje Karlovačkoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

IX. 

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog  natječaja  za  prodaju  obavlja  Jedinstveni 

upravni odjel Općine Žakanje. 

X. 

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

 

KLASA:    320-02/20-01/1 

URBROJ: 2133/18-01-20-1 

Žakanje, 13. veljače 2020.g. 

          PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan, v.r. 
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9A. 

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18., 
115/18., 98/19. i 112/19.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Oćine Žakanje, KLASA: 320-02/20-01/1 
URBROJ: 2133/18-01-20-1 od  13. veljače 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Žakanje na 16. 
sjednici održanoj  13. veljače 2020.g. objavljuje 

J A V N I   N A T J E Č A J 
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Žakanje 
 

I. 
Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Žakanje u katastarskim općinama Bubnjarci, Jurovo, Mrzljaki, Pravutina, Sračak, 
Žakanje,  koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu Žakanje predviđeno za prodaju.  
 
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog natječaja s popisom katastarskih čestica, s kulturama, 
površinama i početnim kupoprodajnim cijenama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.  
 

 
II. 

Sudionici javnog natječaja za prodaju mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za 
podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, 
te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. 
 
Sudionik javnog natječaja za prodaju ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno 
zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način 
neovlašteno raspolagala. 
 
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za prodaju smatra se nevažećom. 
 
Ako ponuđena kupoprodajna cijena na javnom natječaju za prodaju od strane ponuditelja koji 
ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne kupoprodajne cijene, takva ponuda se 
smatra nevažećom. 
 

III. 
Pravo prvenstva na javnom natječaju za prodaju sukladno članku 64. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18., 115/18., 98/19. i 112/19. - u daljnjem tekstu Zakon) imaju 
fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom: 
 
a) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli, a sklopljeni su na 
temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju 
ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili sklopljeni 
na temelju isteklih ugovora, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem, i koji su ispunili sve obveze iz ugovora koji je istekao 

b) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku 
podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine 
do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji 
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poljoprivredne proizvodnje na području Općine Žakanje najmanje tri godine do objave javnog 
natječaja 

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao 
primarnom djelatnošću, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog 
natječaja 

d) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji 
poljoprivredne proizvodnje na području Općine Žakanje najmanje tri godine do objave javnog 
natječaja 

e) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik 
poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja 

f) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom kraće od tri godine do objave 
javnog natječaja 

g) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. 

 Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, prednost se 
utvrđuje prema sljedećem redoslijedu: 

a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8.000 do 100.000 eura 

b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom: 

1. povrtlarstvom 

2. voćarstvom (osim oraha) 

3. vinogradarstvom 

4. maslinarstvom 

c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom 

d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS 

e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili 
je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja 

f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika. 
 

IV. 
Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva kupnje prema utvrđenom redoslijedu  iz točke III. ovog 
natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava 
natječajne uvjete. 
 

V. 
Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv, adresu i OIB ponuditelja, katastarsku 
česticu za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja 
ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis 
dokumentacije dostavljen uz ponudu. 
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VI. 
Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 4. Pravilnika o provođenju javnog 
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 92/18.) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju 
navedenu u Tablici 1 koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio. 
 
Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću 
dokumentaciju: 
 
– potvrdu Općine Žakanje o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu države, 
 
– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja, 

 
– očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv njih ne vodi postupak zbog predaje u 
posjed poljoprivrednog zemljišta, 
 
– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike 
Hrvatske (Obrazac 1), 
 
– izjavu o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kupljenim po provedenim 
natječajima (Obrazac 2), 
 
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni 
dio natječaja. 
 
Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. 

 
VII. 

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koju neka osoba može kupiti na području Republike 
Hrvatske iznosi maksimalno do 50 ha za kontinentalno područje i do 5 ha za priobalno područje, dok 
samo na području Općine Žakanje može kupiti maksimalno do 10 hektara. 
 
U maksimalnu površinu iz stavka 1. ove točke uračunavaju se sve površine državnoga poljoprivrednog 
zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba kupila po natječajima provedenim do stupanja na 
snagu Zakona. 
 

VIII. 
Kupoprodajna cijena za prodaju poljoprivrednog zemljišta plaća se jednokratno u roku 30 dana od 
dana sklapanja ugovora o prodaji. 
 

IX. 
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za 
kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Žakanje, Žakanje 
58, 47 276 Žakanje u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici 
Općine Žakanje. 
 
Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Žakanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na 
javnom natječaju za prodaju u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.  
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X. 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju donosi Općinsko vijeće Općine 
Žakanje na prijedlog Povjerenstva. 
 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Karloačkoj  županiji i na 
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
 
O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na 
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr. 

Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz stavka 1. i 2. ove točke, nije dopuštena žalba, niti se 
može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila 
javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o 
prodaji sklopljen s trećom osobom. 
 

XI. 
Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Karlovačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, te 
po sastavljanju nacrta ugovora o prodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo 
pozitivno mišljenje, načelnik Općine Žakanje i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o prodaji.  
 

XII. 
Kupljeno poljoprivredno zemljište ne može se otuđiti u roku od deset godina od dana sklapanja 
ugovora o prodaji. 
 
Nakon isteka roka iz stavka 1. ove točke Republika Hrvatska ima pravo prvokupa prodanog 
poljoprivrednog zemljišta po tržišnoj cijeni. Ako Ministarstvo ne prihvati ponudu i ne iskoristi pravo 
prvokupa, kupac ne može predmetno zemljište prodati po cijeni koja je niža od one ponuđene 
Ministarstvu. 
 
Zabrana otuđenja iz stavka 1. ove točke i pravo prvokupa iz stavka 2. ove točke upisuje se u zemljišne 
knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca. 
 

XIII. 
Najpovoljniji ponuđač će biti uveden u posjed katastarskih čestica koje su obuhvaćene ugovorima o 
privremenom korištenju (katastarske čestice koje u koloni Napomena imaju oznaku Privremeno 
korištenje) nakon skidanja usjeva koji se nalazi na predmetnim česticama. 
 
KLASA:   320-02/20-01/1 
URBROJ: 2133/18-01-20-2 
Žakanje, 13. veljače 2020. g.             PREDSJEDNIK 
          OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Zlatko Bućan, v.r. 
 

 

 

 

 

http://www.opcina-zakanje.hr/


PRILOG 1.

R.BR. Naziv katastarske općine PTC. Br.

Broj

katastarske

čestice

Način uporabe 

katastarske čestice 

(katastarska kultura)

Površina

(ha)

Jedinična 

kupoprodajna cijena

(kn)

Početna 

kupoprodjana

cijena (kn)

Postotak

uveć./    

umanj.

 Ukupna početna 

vrijednost

poljoprivrednog

zemljišta (kn)

Napomena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6*7 8+9

1. BUBNJARCI 182/1 PAŠNJAK 0,213 22.700,00 4.835,10 4.835,10

2. BUBNJARCI 182/2 PAŠNJAK 0,0155 22.700,00 351,85 351,85

3. BUBNJARCI 334/3 PAŠNJAK 0,0432 22.700,00 980,64 980,64

4. BUBNJARCI 453 PAŠNJAK 0,0241 22.700,00 547,07 547,07

5. BUBNJARCI 956 PAŠNJAK 0,1417 22.700,00 3.216,59 3.216,59

6. BUBNJARCI 957/1 LIVADA 0,0662 22.700,00 1.502,74 1.502,74

7. BUBNJARCI 957/2 ORANICA 0,0928 22.700,00 2.106,56 2.106,56

8. JUROVO 756 ORANICA 0,1043 43.900,00 4.578,77 4.578,77

9. JUROVO 2454 ORANICA 0,8592 43.900,00 37.718,88 37.718,88

10. MRZLJAKI 3549/7 PAŠNJAK 0,3866 20.000,00 7.732,00 7.732,00

11. MRZLJAKI 4150 NEPLODNO 0,0216 20.000,00 432,00 432,00

12. MRZLJAKI 4151 PAŠNJAK 0,0234 20.000,00 468,00 468,00

13. MRZLJAKI 4152 PAŠNJAK 0,2672 20.000,00 5.344,00 5.344,00

14. MRZLJAKI 4153 PAŠNJAK 0,0539 20.000,00 1.078,00 1.078,00



15. PRAVUTINA 1081 PAŠNJAK 0,0266 50.000,00 1.330,00 1.330,00

16. PRAVUTINA 1116/1 PAŠNJAK 0,078 50.000,00 3.900,00 3.900,00

17. PRAVUTINA 1149/1 PAŠNJAK 0,1529 50.000,00 7.645,00 7.645,00

18. PRAVUTINA 1339 LIVADA 0,1478 50.000,00 7.390,00 7.390,00

19. PRAVUTINA 1463/2 LIVADA 0,0518 50.000,00 2.590,00 2.590,00

20. PRAVUTINA 1490 PAŠNJAK 0,8596 50.000,00 42.980,00 42.980,00

21. PRAVUTINA 1708/5 PAŠNJAK 0,2194 50.000,00 10.970,00 10.970,00

22. PRAVUTINA 2448/2 PAŠNJAK 0,82 50.000,00 41.000,00 41.000,00

23. PRAVUTINA 2476/5 PAŠNJAK 0,1054 50.000,00 5.270,00 5.270,00

24. PRAVUTINA 2476/5 LIVADA 0,7193 50.000,00 35.965,00 35.965,00

25. PRAVUTINA 1491 PAŠNJAK 0,6844 50.000,00 34.220,00 34.220,00

26. PRAVUTINA 1576 PAŠNJAK 1,7541 50.000,00 87.705,00 87.705,00

27. SRAČAK 1013 ORANICA 0,073 25.000,00 1.825,00 1.825,00

28. SRAČAK 1022 ORANICA 0,0158 25.000,00 395,00 395,00

29. SRAČAK 1023 ORANICA 0,0065 25.000,00 162,50 162,50

30. SRAČAK 1024 ORANICA 0,0216 25.000,00 540,00 540,00

31. SRAČAK 1578 VINOGRAD 0,0047 25.000,00 117,50 117,50

32. SRAČAK 1817 LIVADA 0,0079 25.000,00 197,50 197,50

33. SRAČAK 1817 ORANICA 0,0381 25.000,00 952,50 952,50

34. SRAČAK 1896 ORANICA 0,2334 25.000,00 5.835,00 5.835,00



35. SRAČAK 1897 ORANICA 0,4172 25.000,00 10.430,00 10.430,00

36. SRAČAK 1900 ORANICA 0,1255 25.000,00 3.137,50 3.137,50

37. SRAČAK 1901 LIVADA 0,2492 25.000,00 6.230,00 6.230,00

38. SRAČAK 1902 LIVADA 0,1291 25.000,00 3.227,50 3.227,50

39. SRAČAK 1693 NEPLODNO 0,1485 25.000,00 3.712,50 3.712,50

40. SRAČAK 1916 PAŠNJAK 0,0162 25.000,00 405,00 405,00

41. SRAČAK 1950/7 ORANICA 0,3026 25.000,00 7.565,00 7.565,00

42. SRAČAK 1951/11 PAŠNJAK 0,5755 25.000,00 14.387,50 14.387,50

43. SRAČAK 1951/4 PAŠNJAK 0,5755 25.000,00 14.387,50 14.387,50

44. SRAČAK 1465 PAŠNJAK 0,0216 25.000,00 540,00 540,00

45. SRAČAK 2161/3 PAŠNJAK 0,0133 25.000,00 332,50 332,50

46. SRAČAK 248 ORANICA 0,018 25.000,00 450,00 450,00

47. SRAČAK 249 ORANICA 0,0226 25.000,00 565,00 565,00

48. SRAČAK 2682 PAŠNJAK 0,0187 25.000,00 467,50 467,50

49. SRAČAK 723 ORANICA 0,086 25.000,00 2.150,00 2.150,00

50. SRAČAK 724 PAŠNJAK 0,0982 25.000,00 2.455,00 2.455,00

51. SRAČAK 726 PAŠNJAK 0,0432 25.000,00 1.080,00 1.080,00

52. SRAČAK 867 ORANICA 0,0342 25.000,00 855,00 855,00

53. SRAČAK 933 PAŠNJAK 0,0237 25.000,00 592,50 592,50

54. SRAČAK 942 PAŠNJAK 0,0158 25.000,00 395,00 395,00



55. SRAČAK 956 PAŠNJAK 0,0295 25.000,00 737,50 737,50

56. SRAČAK 968 LIVADA 0,014 25.000,00 350,00 350,00

57. SRAČAK 973 ORANICA 0,1029 25.000,00 2.572,50 2.572,50

58. ŽAKANJE 117 PAŠNJAK 0,637 28.400,00 18.090,80 18.090,80

59. ŽAKANJE 191 PAŠNJAK 0,1187 28.400,00 3.371,08 3.371,08

60. ŽAKANJE 192 PAŠNJAK 0,3179 28.400,00 9.028,36 9.028,36

61. ŽAKANJE 1788 ORANICA 0,0924 28.400,00 2.624,16 2.624,16

62. ŽAKANJE 1798 PAŠNJAK 0,1115 28.400,00 3.166,60 3.166,60

Sveukupna površina u natječaju u ha:    12,6915

Sveukupna početna kupoprodajna cijena u natječaju u kn: 475.188,20
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10. 
 
 
Temeljem članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i  
98/19) – pročišćeni tekst i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje broj 
03/09, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na  16. sjednici održanoj dana  13. veljače 
2020. godine donijelo je 
 

III. IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA OPĆINE ŽAKANJE 

 

Članak 1. 

Članak 40.  mijenja se i glasi: 
 
„Općinski načelnik zastupa općinu. 
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. 
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene statutom  u skladu sa zakonom. 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od 
primjene opći akt  Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, 
općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg 
akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja 
odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. 
Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 4. ovoga članka, općinski načelnik dužan 
je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i 
dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 
 

Članak 2. 
 
U članku 44. stavak 1. iza riječi  „kao i“ dodaje  se riječ „povjerenih“. 
Dodaje se stavak 3. koji glasi: 
„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela 
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 
Stavak 3. postaje stavak 4. 

 
Članak 3. 

 
U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim 
stvarima u prvom stupnju“. 
Dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„ Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju 
povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s 
posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“. 
Dosadašnji stavci 4 ,5, 6.  i 7. postaju stavci 5, 6, 7 i 8. 
Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8 mijenja se i glasi: 
„ Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz 
samoupravnog djelokruga Općine“. 
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Članak 4. 
 

U članku 57.a stavak 1. briše se riječ „središnja“. 
 
 

Članak 5. 
 

U članku 63.b stavku 2. riječi „uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima „upravnom tijelu u 
županiji“. 
 
      Članak 6. 
 
Ove III. Izmjene i dopune Statuta Općine Žakanje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA:   012-03/20-01/1   
URBROJ: 2133/18-01-20-1 
Žakanje,  13. veljače 2020. g. 
 
               PREDSJEDNIK 
                        OPĆINSKOG VIJEĆA 
            Zlatko Bućan, v.r. 
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11. 
      
     

Općinsko vijeće Općine Žakanje na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni 
glasnik Općine Žakanje br. 03/09, 01/13 I 01/18) na 16. sjednici održanoj dana  13. veljače 2020. 
godine donijelo je 
  

O D L U K U 
O OVLAŠTENIM PREDLAGAČIMA ZA OPĆINSKA PRIZNANJA ZA 2019. GODINU 

 
 

Članak 1. 
  Ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2019. godinu na području općine Žakanje 
smatraju se: 

- sve pravne osobe sa sjedištem na području općine Žakanje 
- sve udruge građana sa sjedištem na području općine Žakanje 
- svi MO sa područja općine Žakanje, putem kojih mogu prijedloge 

dostavljati sve fizičke osobe s područja općine Žakanje 
              -      sve fizičke osobe – obrtnici sa sjedištem na području općine Žakanje. 

  
  

Članak 2.  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Žakanje“. 
  
KLASA: 021-05/20-01/2 
URBROJ:  2133/18-01-20-2 
Žakanje, 13. veljače 2020.g.  

                                              PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                                     Zlatko Bućan, v.r. 
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12. 
Na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 03/09, 

01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Žakanje na 16.  sjednici održanoj dana  13. veljače 2020. 
godine donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
O POZIVNOM NATJEČAJU PREDLAGAČIMA ZA DODJELU PRIZNANJA 

OPĆINE ŽAKANJE ZA 2019. GODINU 
 

Članak 1. 
 Pozivaju se svi ovlašteni predlagači za dodjelu priznanja općine Žakanje za 2019. godinu da u 
skladu članka 13. Statuta Općine Žakanje dostave svoje prijedloge za dodjelu priznanja općine 
Žakanje. 
  
  

Članak 2. 
 Ovlašteni predlagači svoje prijedloge moraju dostaviti Općinskom vijeću Općine Žakanje 
najkasnije do 20. ožujka 2020.  godine. 
  
  

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Žakanje. 
 
KLASA:  021-05/20-01/2 
URBROJ:  2133/18-01-20-1 
Žakanje, 13. veljače 2020. godine 

 
 
                                                                                     

                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Zlatko Bućan, v.r. 
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13. 
 Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/16) i članka 43. 
Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18) Općinski načelnik 
donosi 

I. IZMJENE I DOPUNE 
PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU 

 
Članak 1. 

 U Planu nabave za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/19) članka 1. mijenja se 
i glasi: 
 
  

Rb
r 

Evidencijs
ki broj 
nabave 

Predmet 
nabave 

Brojčan

a 
oznaka 
premet

a 
nabave 
iz CPV-

a 

Procijenje
na 

vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 
(uključuju

ći 

jednostav
ne nabave) 

Poseb
ni 

režim 
nabave 

Predmet 
podijelje

n na 
grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvir
ni sporazum 

Planiran
i 

početak 
postupk

a 

Planirano 
trajanje 
ugovora 

ili 
okvirnog 
sporazum

a 

1 E-JN-01/19 Zamjena stolarije 
na zgradi Općine 
Žakanje 

4542000
0-7  

32.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica svibanj, 
2019. 

1 mjesec 

2 E-JN-02/19 Opskrba 
električnom 
energijom 

0931000
0-5  

110.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor veljača, 
2019. 

12 
MJESECI 

3 E-JN-03/19 Modernizacija 
nerazvrstanih 
cesta na 
području Općine 
Žakanje 

4523312
0-6 

496.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor travanj, 
2019. 

6 mjeseci 

4 E-MV-04/19 Rekonstrukcija i 
modernizacija 
javne rasvjete 

4531611
0-9  

800.000,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor svibanj, 

2019. 
6 mjeseci 

5 E-JN-05/19 PROJEKTNA 
DOKUMENTACI
JA ZA 
MODERNIZACIJ
U JAVNE 
RASVJETE 

7124200
0-6 

35.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Narudžbenica svibanj, 
2019. 

6 mjeseci 

6 E-JN-06/19 NABAVKA 
KNJIGA ZA 
UČENIKE 
OSNOVNE 
ŠKOLE 

2211100
0-1  

51.000,00 Postupak 
izuzet od 
primjene 
Zakona 

 NE Narudžbenica SRPANJ 
2019. 

2 
MJESECA 

7 E-JN-07/19 Kovana ograda 
na mjesnom 
groblju 

4534200
0-6  

36.630,00 Postupak 
izuzet od 
primjene 
Zakona 

 NE Narudžbenica 16.08.201
9. 

4 
MJESECA 

8 E-JN-08/19 Urađenje prilaza 
- poslovna zona 
Žakanje 

4523322
6-9 

35.423,75 Postupak 
izuzet od 
primjene 
Zakona 

 NE Narudžbenica 10. 
listopad 
2019. 

1 MJESEC 

9 E-JN-09/19 Instaliranje 
bežičnog 
interneta prema 
natječaju 
WIFI4EU 

3242400
0-1  

100.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

Projektni 
natječaj 

NE Ugovor studeni 
2019. 

3 
MJESECA 

10 E-JN-10/19 Usluge izrade III. 
izmjena i dopuna 
Prostornog plana 
uređenja Općine 
Žakanje 

7141000
0-5 

28.000,00 Postupak 
izuzet od 
primjene 
Zakona 

 NE Ugovor travanj, 
2019. 

12 mjeseci 
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Članak 2. 
 Ove I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu stupaju na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“ i na web stranici Općine Žakanje. 
 
KLASA: 406-01/19-01/1 
URBROJ: 2133/18-03-19-3 
Žakanje, 20.12.2019.g 
 
                                                                                                                                                            NAČELNIK 

Danijel Jurkaš, v.r. 
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14. 
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19) i članka 
43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje broj 03/09, 01/13 i 01/18),  Općinski 
načelnik Općine Žakanje dana  10. siječnja 2020. godine donosi 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Žakanje za 2020. godinu 
 

Članak 1. 
 Ovim Planom prijma u službu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Žakanje u 2020. godini utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta  i planirani prijam u 
službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje u 2020. godini. 
 

 Članak 2. 
 Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika 
i namještenika na neodređeno vrijeme, odnosno određeno vrijeme,  sukladno Pravilniku o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Žakanje u 2020. godini, utvrđuje se kako slijedi: 

 
 

 
 
 

Članak 3. 
 
 U 2020. godini planira se prema programima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 
 

- „Javni rad“ – zaposliti 4 osobe. 
 

 
 
 
 

RB 
Naziv radnog 

mjesta 

Broj 
sistematiziranih 
radnih mjesta 

Stvarno stanje 
popunjenosti na 

neodređeno vrijeme 

Planirani 
prijam u 

2020. godini 
Napomena 

1. Pročelnik 
Jedinstvenog 

upravnog odjela 
1 1 0 

Na određeno - zamjena 
za odsutnog službenika 

(kraj svibnja 2020.) 

2. Stručni suradnik za 
komunalne poslove 

1 1 0  

3. Referent za 
računovodstvo i 

financije 
1 1 0  

4. Administrativni 
referent 

1 1 0  

5. Komunalni redar- 
poljoprivredni redar 

1 1 0  

6. Domar, ložač, 
dostavljač, vozač 

1 1 0  
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Članak 4. 

 Plan prijma u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje 
stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA:   100-01/20-01/1 
URBROJ: 2133/18-03-20-1 
Žakanje, 10. siječnja 2020.g. 
 
 
 

         NAČELNIK 
        Danijel Jurkaš, v.r. 
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15. 
 Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/16) i članka 3. Pravilnika o 
planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne 
novine, 101/17) Općinski načelnik dana 16. siječnja 2020. godine donosi 
 

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 
 

Članak 1. 
 Ovim Planom Općina Žakanje planira nabavu robe, radova i usluga u 2020. godini kako slijedi: 
 
 
  

Rb
r 

Evidencijs
ki broj 
nabave 

Predmet 
nabave 

Brojča
na 

oznaka 
premet

a 
nabave 
iz CPV-

a 

Procijenje
na 

vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 
(uključuju

ći 
jednostav

ne 
nabave) 

Poseb
ni 

režim 

nabav
e 

Predmet 
podijelj
en na 
grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvi

rni 
sporazum 

Planira
ni 

početak 

postup
ka 

Planiran
o trajanje 
ugovora 

ili 
okvirnog 
sporazu

ma 

Vrijedi 
od 

1 E-JN-01/20 Modernizac
ija 
nerazvrstan
ih cesta na 
području 
Općine 
Žakanje 

4523312
0-6 

490.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor svi 6 mjeseci 15.01.20
20 

2 E-MV-02/20 Gradnja 
šumske 
ceste 

4523312
0-6 

2.040.000,00 Otvoreni 
postupak  NE Ugovor oktobar, 

2020. 
12. mjeseci 15.01.20

20 

3 E-JN-03/20 Usluga 
izrade 
glavnog 
projekta za 
izgradnju 
pristupne 
ceste u 
poslovnoj 
zoni 

7124200
0-6 

28.500,00 Postupak 
izuzet od 
primjene 
Zakona 

 NE Ugovor ožujak, 
2020. 

3 mjeseca 15.01.20
20 

4 E-JN-04/20 Izgradnja 
potpornog  
kamenog 
zida 

4526251
2-3  

100.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor lipanj, 
2020. 

3. mjeseca 15.01.20
20 

5 E-JN-05/20 Gradnja 
javne 
rasvjete 

4531611
0-9  

40.000,00 Postupak 
izuzet od 
primjene 
Zakona 

 NE Ugovor svibanj, 
2020. 

3 mjeseca 15.01.20
20 

6 E-JN-06/20 Opskrba 
električnom 
energijom 

0931000
0-5  

110.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor veljača, 
2020. 

12 mjeseci 16.01.20
20 

 

 

 
 

Članak 2. 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Žakanje“, Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Općine 
Žakanje www.opcina-zakanje.hr.  
 
KLASA:    406-01/20-1/1 
URBROJ: 2133/18-03-20-1 
Žakanje, 16. siječnja 2020.g.                                                                                                         NAČELNIK 

       Danijel Jurkaš, v.r. 
 

http://www.opcina-zakanje.hr/
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16. 
 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 

98/19) i članka 43. Statuta Općine Žakanje (˝Službeni glasnik Općine Žakanje˝ broj 03/09, 01/13 i 

01/18), načelnik Općine Žakanje dana 10. veljače 2020. godine donio je 

 

ODLUKU 

o razrješenju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. 

 

I 

 Razrješuje se  dosadašnji član Skupštine Azelija-eko d.o.o. 

 

 1. Sanja Smukavić, Jugovac 13, Žakanje 

 

II 

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

 

KLASA:    022-05/17-01/32 
URBROJ: 2133/18-03-20-9 
Žakanje,  10. veljače   2020.g. 
 

                                                                                                                                                           NAČELNIK 

Danijel Jurkaš, v.r. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
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17. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 

98/19) i članka 43. Statuta Općine Žakanje (˝Službeni glasnik Općine Žakanje˝ broj 03/09,  01/13 I 

01/18), načelnik Općine Žakanje dana  10. veljače 2020. godine donio je 

 

ODLUKU  

   O imenovanju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. 

 

I 

 Za člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. umjesto dosadašnjeg člana Sanje Smukavić, imenuje se: 

  

 Irena Hribljan, OIB 47252039090, Jurovski Brod 6, Žakanje 

 

II 

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

 

KLASA:    022-05/17-01/32 
URBROJ: 2133/18-03-20-10 
Žakanje,  10. veljače  2020.g. 
 

 

                                                                                                                                                           NAČELNIK 

Danijel Jurkaš, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
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18. 
Temeljem članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš („Narodne novine“  03/17 )  i članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik 
Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18) te nakon provedenog postupka ocjene o provedbi strateške 
procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja  na okoliš  

za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem  
 

Članak 1. 
U postupku izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa 

smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu: Plan), Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune prostornog 
plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem (KLASA: 351-01/19-1/3, URBROJ: 2133/18-
03-19-1 od 04.09.2019. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje proveo 
postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Plan neće imati vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 
Članak 2. 

Izradi Plana pristupit će se iz slijedećih razloga: 
Osiguranje mogućnosti izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno 

analiziranja i određivanja lokacije pročistača otpadnih voda, njegovog kapaciteta, način 

vođenja i priključenja mjesne kanalizacijske mreže na uređaj, određivanje mjesta 

upuštanja otpadnih voda u okoliš, a sve radi osiguranja što bolje kvalitete okoliša te 

dugoročno održivog prostornog i gospodarskog razvoja Općine Žakanje; 

Analiza mogućnosti izgradnje građevina u funkciji eksploatacijskog polja Pobijenka van 

granica eksploatacijskog polja i istražnog prostora, ali u njegovoj neposrednoj blizini, 

obzirom da se radi o građevinama koje su u direktnoj funkciji toga polja (vodosprema, 

laboratorij, kolna vaga, uredi i sl.).   

Po potrebi ispravak drugih grešaka i neusklađenosti. 

 
Članak 3. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel Općine 
Žakanje zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u prilogu III. 
Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem. 

U danom roku mišljenja su dostavila slijedeća javnopravna tijela: 
- JAVNA USTANOVA NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Karlovačke županije – KLASA: 351-02/19-01/73, URBROJ: 2133-63-19-02 od 09.10.2019. 
godine prema kojemu za predmetne Izmjene treba provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš, no budući da je za stručno mišljenje o utjecaju na ekološku mrežu nadležno 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, te da u obuhvatu nema zaštićenih područja, 
dobiveno je naknadno očitovanje da nije potrebno provesti stratešku procjenu; 
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- HRVATSKE VODE vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu – KLASA: 350-02/07-
01/0000019, URBROJ: 374-21-1-19-20 od 06.11.2019. godine prema kojemu nije potrebno 
provoditi Stratešku procjenu utjecaja na okoliš; 

- HRVATSKE ŠUME Broj: KA/19-01/748, URBROJ: 09-00-06/02-19-04 od 07.11.2019. godine 
prema kojemu nije potrebno provoditi Stratešku procjenu utjecaja na okoliš; 

- HRVATSKE ŠUME – KLASA: KA/19-01/748, URBROJ: 09-00-06/02-19-08 od 13.12.2019. 
(dopuna mišljenja) prema kojemu nije potrebno provoditi Stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš; 

- KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo – KLASA: 351-02/19-01/10, URBROJ: 
2133/1-05/07-19-02 od 30.12.2019. godine prema kojemu nije potrebno provoditi Stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš 

- KARLOVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - KLASA: 351-03/19-01/09, 
URBROJ: 2133/1-07-01/01-19-08,  od 19.12.2019. godine prema kojemu se, uzimajući u obzir 
obilježja i smještaj planiranih sadržaja u obuhvatu predmetnih izmjena te njihov položaj u 
prostoru u odnosu na područja ekološke mreže, odnosno njihove ciljne vrste i staništa, 
temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne 
ocjene prihvatljivosti predmetnih izmjena za ekološku mrežu, može isključiti mogućnost 
značajnih negativnih utjecaja predmetnih izmjena na sastavnice okoliša te cjelovitost i ciljeve 
očuvanja područja ekološke mreže i da za predmetne Izmjene i dopune nije potrebno 
provesti stratešku procjenu niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, a mišljenjem 
su utvrđeni slijedeći uvjeti zaštite prirode: 
 

 Na planiranom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je osigurati minimalno 
II.   stupanj pročišćavanja otpadnih voda. 

 Ispust iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u rijeku Kupu potrebno je izvesti s   
minimalnim utjecajem na obalna staništa i korito rijeke te osigurati očuvanje povoljnih 
fizikalno-kemijskih svojstva vode rijeke Kupe unutar obuhvata Plana. 

 
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene u propisanom roku mišljenje nisu dostavili: 
Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb; Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, A. 
Vraniczanya 4; Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48; Grad Ozalj te 
općine Kamanje, Ribnik i Netretić. Temeljem odredbe članka 70. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša 
Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18), smatra se da prema posebnim 
propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u 
predmetnim Izmjenama. 
 
 Informacija o postupku ocjene o potrebi strateške procjene odnosno Odluka o započinjanju 
postupka objavljena je na službenim internetskim stranicama Općine Žakanje na poveznici: 
http://www.opcina-zakanje.hr/7/192/III.-izmjene-i-dopune-PPUO-Zakanje. 
 

Članak 4.  
 Nakon pribavljenih mišljenja utvrđeno je da za predmetni Plan nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, budući da se Planom ne planiraju zahvati za koje se 
provodi postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja na 
strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, 03/17). 
 Planom će se osigurati uvjeti za daljnji održivi razvoj Općine Žakanje koji treba biti usmjeren 
prema dobro organiziranoj raspodjeli i uređenju građevinskog zemljišta, racionalnom i 
funkcionalnom gospodarenju prostorom, te održivom gospodarenju otpadom. 
 

Članak 5. 
Jedinstveni upravni odjel zahtjevom od 07. veljače 2020. godine zatražio je mišljenje o 

provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja predmetnog Plana na okoliš 

http://www.opcina-zakanje.hr/7/192/III.-izmjene-i-dopune-PPUO-Zakanje
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nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u Županiji. Mišljenjem KLASA: 351-03/20-01/07, UR.BROJ: 
2133/1-07-01/01-20-02 od  19.2.2020. godine potvrđeno je da je postupak proveden u skladu s 
odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH 3/17) i odredbama Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH br. 
64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
Članak 6. 

Jedinstveni upravni odjel  informirat će javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine“  br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i 
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 
64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine 
Žakanje i na službenoj Internet stranici Općine. 
 
KLASA:    351-01/19-1/3 
URBROJ: 2133/18-03-20-10 
Žakanje, 24. veljače 2020.g. 
 

NAČELNIK 
    Danijel Jurkaš, v.r. 
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19. 
 
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 

82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („NN“, br. 37/16), te članka 43. Statuta Općine 
Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18), Općinski načelnik Općine Žakanje 
dana 24. veljače  2020. godine, donosi 

 

 
ODLUKU 

 O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU  
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŽAKANJE 

 
Članak 1. 

  
Članak 2. mijenja se i glasi: 

 
„Za članove Stožera civilne zaštite Općine Žakanje  imenuju se: 

1. Tomislav Hribljan,   zapovjednik VZO Žakanje,   za načelnika 
2. Zlatko Gojmerac,  direktor Komunalog Ozalj d.o.o.  za zamjenika 

načelnika 
3. Nada Diković,   ravnateljica Doma zdravlja Ozalj  za člana 
4. Ladislav Planinac  načelnik PP Ozalj   za člana 
5. Sanja Valčić,  ravnateljica GDCK Ozalj   za člana 
6. Rene Tonkli,   predstavnik HGSS-a, Stanica Karlovac za člana 
7. Tatjana Čumpek  predstavnik SCZ-a Karlovac  za člana“ 
 
 

Članak 2. 
 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Žakanje. 
 
KLASA:    822-01/17-01/3 
URBROJ: 2133/18-03-20-18 
Žakanje, 24. veljače 2020.g 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         NAČELNIK 
Danijel Jurkaš, v.r. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZDAJE:            OPĆINA ŽAKANJE. Žakanje 58 47276 ŽAKANJE 
           opcina.zakanje1@ka.t-com.hr 
            www.opcina-zakanje.hr 

UREDIO:        JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE   ŽAKANJE 

___________________________________________________________________ 
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