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ZAPISNIK

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 28. svibnja 2020.godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Žakanje 

NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Marko Boldin, Krešimir Hribljan,  Mario Kohanić, Stjepan Plesac, Zlatko 
Jaklević, Danijel Bukovac, 

ODSUTNI:  Sanja Smukavić, Ines Nastav, Jasmina Jurinčić 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Danijel Jurkaš,  pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan,  

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne, otvorio je 19. sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Žakanje. 

Za 19. sjednicu Općinsko vijeća, dostavljeni su materijali i sljedeći 

DNEVNI RED

Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Žakanje za 2019. godinu 

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. godine 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu 

5. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

6. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

7. Izvješće o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

8. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

9. Izvješće o ostvarenju  Socijalnog programa Općine Žakanje za 2019. godinu 

10.Izvješće o ostvarenju  Programa potpora  poljoprivredi na području Općine Žakanje za 2019. godinu 

11.Izvješće o ostvarenju  Programa poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva za 2019. godinu 

12.Prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim 

sadržajem

13. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Jurovo 

14.Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Pravutina 

15.Prijedlog Odluke o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada 

Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje. 

16.Odluka o primanju na znanje da je donesena Odluka o razrješenju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. i Odluka 

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

17.Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Žakanje 

18.Prijedlog Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Žakanje 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je izmjene i dopune dnevnog reda  
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1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Žakanje za 2019. godinu 

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. godine 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu 

5. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

6. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

7. Izvješće o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

8. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

9. Izvješće o ostvarenju  Socijalnog programa Općine Žakanje za 2019. godinu 

10.Izvješće o ostvarenju  Programa potpora  poljoprivredi na području Općine Žakanje za 2019. godinu 

11.Izvješće o ostvarenju  Programa poticanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva za 2019. godinu 

12.Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Jurovo 

13.Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Pravutina 

14.Prijedlog Odluke o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada 

Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje. 

15.Odluka o primanju na znanje da je donesena Odluka o razrješenju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. i Odluka 

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

16.Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Žakanje 

17.Prijedlog Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Žakanje 

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Aktualni sat

Vijećnik Krunoslav Ferko postavio je pitanje kako napreduju radovi na rekonstrukciji javne rasvjete.

Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako je većina radova završena, na nekim mjestima čeka se HEP da zamijeni 

stupove, pa će se nakon toga dovršiti rekonstrukcija. 

Vijećnik Zlatko Jaklević postavio je pitanje na koji način su određivana mjesta gdje se postavljaju tijela javne 

rasvjete.

Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je da je cijela rekonstrukcija javne rasvjete napravljena u skladu sa projektom.

Vijećnik Zlatko Jaklević  predložio je da se uputi dopis nadležnom uredu za GP Pravutina, kako bi se čim prije 

otvorio granični prijelaz Pravutina, s ciljem da se izbjegnu gužve na  GP Jurovski Brod. 

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da je ispred Udruge gradova i Općina već upućen dopis nadležnom uredu.  

Vijećnik Krunoslav Ferko uputio je pitanje vezano uz proširenje ceste i gradnju autobusne stanice u Pravutini .

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da se radi na realizacija i proširenja ceste i autobusne stanice u Pravutini.

Viječnik Mario Kohanić uputio je prijedlog ispred ŠD Pravutina da se pokraj slapa u Pravutini doveze pijesak.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je da će prije početka sezona pokušati nabaviti odgovarajuči pijesak. 

Vijećnik Stjepan Plesac  interesirao se kako napreduju radovi vezano uz pristupnu cestu Poslovnoj Zoni, te za

označavanje pristupa tvornici u Poslovnoj zoni. 
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Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio  je da  je ishođena lokacijska dozvola i provedena parcelacija potrebnog 

zemljišta, te je izrađen elaborat za procjenu vrijednosti zemljišta. Vezano uz označavanje pristupa tvornici 

načelnik je odgovorio kako je za označavanje uz državnu cestu potrebno napraviti prometni elaborat. 

Vijećnik Zlatko Bučan skrenuo je pozornost da je potrebna rekonstrukcija gornjeg dijela asfalta na mostu u

Pravutini.

Načelnik Danijel Jurkaš objasnio  je da se već oko sanacije mosta razgovaralo sa Županijskim cestama. 

Vijećnik Zlatko Bučan također je uputio prijedlog da se za potrebe čišćenja trave na groblju nabavi usisavač za 

travu i lišće. 

Ad.1) Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA. 

Ad.2) Izvješće o radu Savjeta mladih usvojeno je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA. 

Ad.3)  Načelnik Danijel Jurkaš podnio je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 

31.12.2019. godine.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. 

godine usvojeno JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 4) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2019. 

godinu

Nakon kraće rasprave Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2019. godinu usvojeno je JEDNOGLASNO 

s 8 glasova ZA.

Ad. 5) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela  je Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu usvojeno je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad.6) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu usvojeno je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019. godinu usvojeno je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 7) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi 

za 2019. godinu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 

usvojeno je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 8) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu 

za 2019. godinu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

usvojeno JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 9) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o ostvarenju  Socijalnog programa Općine 

Žakanje za 2019. godinu.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Izvješće o ostvarenju Socijalnog programa Općine Žakanje za 2019. godinu 

usvojeno JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.
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Ad. 10) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o ostvarenju  Programa potpora  poljoprivredi 

na području Općine Žakanje za 2019. godinu 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o ostvarenju  Programa potpora  poljoprivredi na području Općine 

Žakanje za 2019. godinu usvojeno JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 11) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o ostvarenju  Programa razvoja obrtništva, 

malog i srednjeg poduzetništva za 2019.

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Izvješće o ostvarenju  Programa razvoja obrtništva, malog i srednjeg 

poduzetništva za 2019. godinu usvojeno je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 12) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je prijedlog Odluke o Proglašenju komunalne infrastrukture javnim 

dobrom u općoj uporabi k.o. Jurovo. Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako je sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu, JLS vlasnik komunalne infrastrukture pa tako i javnih zelenih površina, prema objašnjenju DGU

komunalna infrastruktura se evidentira u katastru zemljišta geodetski elaboratom izvedenog stanja komunalne

infrastrukture a vlasništvo se upisuje kao javno dobro u općoj uporabi na osnovu ove Odluke. 

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

uporabi k.o. Jurovo usvojena JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 13) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je prijedlog Odluke o Proglašenju komunalne infrastrukture javnim 

dobrom u općoj uporabi k.o. Pravutina. 

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

uporabi k.o. Pravutina usvojena JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Ad. 14) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je prijedlog Odluke o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite na području Grada Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Odluke o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne 

zaštite na području Grada Ozlja te Općina Kamanje, Ribnik i Žakanje usvojena JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA. 

Ad. 15) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je  Odluku o primanju na znanje da je donesena Odluka o razrješenju 

člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. i Odluka o imenovanju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o.  

Rasprave i glasovanja po ovoj točci nije bilo te su vijećnici temeljem Odluke o primanju na znanje da je donesena 

Odluka o razrješenju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. i Odluka o imenovanju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. 

obaviješteni o donesenim odlukama.

Ad. 16) Vijećnik Zlatko Bučan obrazložio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje usvojena JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA. 

Ad. 17) Klub zastupnika nezavisnih vijećnika uputio je Prijedlog Odluke o naknadama troškova članovima 

Općinskog vijeća Općine Žakanje.  

Nakon kraće rasprave Odluka o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojena je 

JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.
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Da je zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

Zapisničar:  Predsjednik Općinskog vijeća: 

__________________ _______________________
Snježana Zvonarić Hribljan   Zlatko Bućan  


