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Temeljem članka 29. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13, 
01/18 i 01/20)  Općinski načelnik podnio je, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 21. sjednici održanoj 
10.09.2020. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE 
O radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine 

I. UVOD

Temeljem članka 29. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13, 
01/18 i 01/20) Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu.  

U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Žakanje uredno je obavljao sve izvršne poslove koji 
su mu povjereni zakonom, a posebice:
 utvrđivanje prijedloga općih akata, 
 izvršavanje prijedloga  i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata Općinskog vijeća, 
 usmjeravanje djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga te nadziranje rada,

 upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i 
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,

 obavljanje i drugih poslova utvrđenih statutom, 

 donošenje odluka o investicijama,

 donošenje odluka o izradi projekata i prijavljivanje istih odgovarajućim izvorima financiranja 

 briga o sustavu zaštite i spašavanja

 održavanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave

II. AKTIVNOSTI

U Općini Žakanje su na dan 30.06.2020.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo 
zaposleno 5 službenika ( s time da komunalni redar – poljoprivredni redar tri dana u tjednu radi u Općini 
Žakanje a dva dana u tjednu radi u Općini Kamanje temeljem Odluke o zajedničkom obavljanju 
komunalnog redarstva – poljoprivrednog redarstva)   1 namještenik, i 1 službenik na određeno vrijeme 
do povratka odsutnog službenika sa bolovanja.

Načelnik i Jedinstveni upravni odjel su u razdoblje od 01.01. - 30.06.2020. godine realizirali projekte  



utvrđene Proračunom Općine Žakanje za 2020. godinu. Projekti su utvrđeni kroz Program održavanja 
komunalne infrastrukture, Program gradnje komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u
kulturi, Program javnih potreba u sportu, Program predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja,
Socijalni program i drugim programima utvrđenim Proračunom Općine Žakanje. 

Rad načelnika u promatranom razdoblju obilježile su slijedeće aktivnosti: 

Aktivnosti vezane uz redovne sjednice i sastanke:
- Održano je 5 sjednice Općinskog vijeća 
- Sudjelovanje na sastancima MO

Redovite aktivnosti vezano za financije, gospodarstvo, upravu i samoupravu
Izrada godišnjeg Izvješća o izvršenju proračuna Općine Žakanje  
Izrada  I. izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu 
Analiza naplate poreza i doprinosa
Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u predmetima od interesa za Općinu Žakanje 

Financijsko stanje

Prihodi poslovanja 2.853.519,64

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.557,68

UKUPNO PRIHODA 2.856.077,32

Primici od financijske imovine I zaduživanja 1.059.675,00

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 4.018.154,00

Rashodi poslovanja 1.688.773,11

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.269,705,89

UKUPNO RASHODA 2.958.479,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI 2.958.479,00

U razdoblju od 01.01.2020.- 30.06.2020. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od
2.856.077,32 kn, što u odnosu na plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 31,61 %. Ukupni se
prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 2.853.519,64 kn dok prihodi od
prodaje nefinancijske imovine iznose 2.557,64 kn. Primici od financijske imovine i zaduživanja
ostvareni su u iznosu od 1.059.675,00 kn.
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.958.479,00 kn, što čini 30,10 % izvršenja plana, a sastoje 
se od rashoda poslovanja u iznosu od 1.688.773,11 kn, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine
u iznosu od 1.269.705,89 kn.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda 
Proračuna Općine Žakanje  ostvaren do 30.06.2020. godine, u iznosu od 957.273,32 kn.  

Javnost rada
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom glasniku Općine Žakanje, na web stranici 
Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr , na oglasnoj ploči Općine Žakanje, na sjednicama 
Općinskog vijeća Općine Žakanje, putem Mjesnih odbora, putem medija te u komunikaciji sa 
građanima.  



Uključivanje građana u proces odlučivanja – javne rasprave 

 Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Žakanje

Odluke, planovi i izvješća – priprema i izrada 

 Plan nabave za 2020. godinu

 Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

III. izmjene i dopune PPUO Žakanje sa smanjenim sadržajem

 Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite

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

 Odluka o aktiviranju stožera civilne zaštite Općine Žakanje  

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

 Odluka o obustavi financiranja programa produženog boravka u Osnovnoj školi Žakanje

 Odluka o privremenoj obustavi naplate usluge isporuke toplinske energije

 Odluka o privremenoj obustavi rada Dječjeg vrtića Čarolija 

 Odluka o produžetku privremene obustave rada Dječjeg vrtića Čarolija 

 Odluka o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Žakanje sa smanjenim sadržajem za javnu raspravu

 Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 1. razdoblju financiranja

 Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje  

 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku JN povjeravanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta

Sklopljeni ugovori

Redn
i broj

Predmet ugovora Ugovaratelj Vrijednost ugovora Datum
sklapanja
ugovora

1. Ugovor za usluge WIFI
podrške

Callidus GRUPA D.O.O.,
Ante Mike Tripala 1

Naknada prema
cjeniku

02.01.2020.

2. Ugovor o isporuci
toplinske energije

Lidija, obrt za frizerske
usluge

Naknada prema
potrošnji

26.02.2020.

3. Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava
općinama RH za 
doržavanje i razvoj
predškolske
djelatnosti u 2020.g.

Ministarstvo za
demografiju, Zagreb

247.500,00 kn 18.03.2020.

4. Ugovor o opskrbi
krajnjeg kupca O-20-
1695

HEP OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

Naknada prema
potrošnji

05.03.2020.

5. Ugovor o opskrbi
električnom 
energijom

Petrol d.o.o. Oreškovićeva 
6/h, Otok 10010 Zagreb

Naknada prema
potrošnji

24.03.2020.

6. Ugovor o kreditu
broj:INJS-20-1100790

Hrvatska banka za obnovu
i razvitak, Zagreb

1.060.000,00 kn 05.05.2020.



7. Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava
programu/projektu iz
sredstava proračuna 
Općine Žakanje za 
2020 godinu 1/20.

Društvo naša djeca Ozalj,
Kolodvorska 15. Ozalj

3000,00 kn 08.06.2020.

8. Ugovor o dodjeli
financijskih sredstava
programu/projektu iz
sredstava proračuna 
Općine Žakanje za 
2020 godinu 2/20.

NK "CROATIA 78" Žakanje
58b, Žakanje

36,000,00 kn 09.06.2020.

9. Ugovor o kupoprodaji
nekretnine

Marko Boldin, Brihovo 29,
Žakanje

2976,60 kn 05.06.2020.

10. Ugovor br.
2020/000743 o
prijenosu prava
vlasništva spremnika
za odovjeno
prikupljanje otpada

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost 

2628,25 kn 19.06.2020.

11. Ugovor o kupoprodaji
nekretnina

Zlatko Petrović, Žakanje 
58, Žakanje

2.091,00 kn 25.06.2020.

12. Ugovor o pružanju
poštanskih usluga

HP-Hrvatska pošta d.d. 18.05.2020.

13. Ugovor o
sufinanciranju 08-F-I-
0347/20-04

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske
unije

150.000,00 kn 08.05.2020.

14. Ugovor o
povjeravanju
komunalnih poslova
održavanja
nerazvrstanih cesta na
području Općine 
Žakanje

TIGAR PGM d.o.o. Andrije
Hebranga 8, KARLOVAC

233.750,00 kn 23.06.2020.

1. Komunalna infrastruktura

Općina je prijavila projekt „Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području općine 
Žakanje“, za što je odobreno sufinanciranje od MRRFEU u iznosu od 150.000 kuna .

Izgrađena je javna rasvjeta na dijelu uz glavnu cestu u Žakanju.  

U potpunosti je dovršena rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Žakanje. U okviru 
projekta izvršena je modernizacija mreže javne rasvjete i zamjena postojeće javne rasvjete energetski 
učinkovitijom Led rasvjetom.  

Nerazvrstane ceste redovito su održavane. U tu svrhu utrošeno je cca 1.000 tona kamenog
materijala  (Pravutina, Paka, Mošanci, Jadrići, Bubnjarci, Breznik, Žakanje, Žakanjska Sela ). 



2. Sport
Raspored sredstava Programa javnih potreba u sportu provodio se putem javnog poziva, a sa

korisnicima financijskih sredstava sklopljeni su Ugovori. Dodijeljena su sredstva NK Croatia’78.

3. Predškolsko i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Općina Žakanje redovno je sufinancirala programe Dječjeg vrtića „Čarolija“ sukladno Odluci o 

sufinanciranju programa.

4. Socijalni program
Na temelju podnesenih zahtjeva u skladu sa Socijalnim programom isplaćivane su pomoći i 

naknade : za opremanje novorođenčadi, podmirenje troškova prijevoza  učenika, prigodni darovi za 
blagdane .

5. Vatrogastvo
Temeljem Zakona o vatrogastvu u Proračunu Općine Žakanje planirana su sredstva za 

financiranje javnih potreba u vatrogastvu, te su  tijekom razdoblja isplaćivane tekuće i kapitalne pomoći 
Vatrogasnoj zajednici Općine Žakanje 

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, sufinanciran je redovan rad HGSS,
Stanice Karlovac.

6. Ostale društvene djelatnosti
Redovito je plaćana članarina LAG-u Vallis Colapis, koja iznosi 450,00 kuna mjesečno. 
Sredstva namijenjena za razvoj civilnog društva raspoređivala su se putem javnog poziva, 

sukladno važećim propisima, o čemu je sa korisnicima financijskih sredstava sklopljen Ugovor. 

7. Prostorno uređenje i zaštita okoliša 
Dovršen  je  postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje 

sa smanjenim sadržajem.

8. Poljoprivreda
Utvrđen je prijedlog  Programa potpora poljoprivredi na području Općine Žakanje . 

9. Gospodarstvo
U skladu s Programom razvoja gospodarstva isplaćivane su subvencije ne temelju podnesenih 

zahtjeva i priložene dokumentacije. Isplaćene subvencije redovno su se unosile u Registar državnih 
potpora Ministarstva financija.

10. Turizam

Sastanak načelnika vezano uz način  rada Turističke zajednice područja Kupa (Grad Ozalj , 
Općina Ribnik, Općina Žakanje, Općina Kamanje, Općina Draganić i Općina Lasinja ) 

III. ZAKLJUČAK: 
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  

2020. godine. Načelnik je tijekom godine surađivao s susjednim Općinama i Gradovima, odazivao se na 
sastanke koje je organizirala Karlovačka županija i druge institucije, odazivao se na pozive drugih općina 
i gradova na proslave raznih prigoda, sudjelovao je godišnjim skupštinama udruga civilnog društva, te
obavljao i druge aktivnosti sukladno Statutu i Zakonima.



IV. Ovo Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

NAČELNIK ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
         OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Jurkaš Mario Kohanić


