ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
održane 25. lipnja 2020.godine u 18,00 sati
u vijećnici Općine Žakanje
NAZOČNI: Zlatko Bućan, Krunoslav Ferko, Marko Boldin, Mario Kohanić, Stjepan Plesac, Zlatko Jaklević, Danijel
Bukovac
ODSUTNI: Sanja Smukavić, Ines Nastav, Jasmina Jurinčić, Krešimir Hribljan
OSTALI NAZOČNI: načelnik Danijel Jurkaš, zamjenik načelnika Dinko Ivičić, direktor Azelije Eko d.o.o. Miroslav
Cigić, direktor Komunalno Ozalj d.o.o. Zlatko Gojmerac, pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan pozdravio je sve nazočne i otvorio 20. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Žakanje.
Za 20. sjednicu Općinskog vijeća, dostavljeni su materijali i sljedeći

DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
2. Prijedlog Izvješća o radu društva Komunalno Ozalj d.o.o.
3. Prijedlog Izvješća o radu društva Azelija-eko d.o.o.
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2020. godinu
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Žakanje za razdoblje 2020.-2022. godine
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
10. Prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim
sadržajem ( http://www.opcina-zakanje.hr/7/192/III.-izmjene-i-dopune-PPUO-Zakanje)
11. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Bubnjarci
12. Prijedlog Odluke o pokretanju izrade Strateškog plana razvoja Općine Žakanje za programsko razdoblje od
2021. do 2027. godine
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u
Poduzetničkoj zoni Žakanje k.o. Žakanje

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je izmjene i dopune dnevnog reda
1.
2.
3.
4.
5.

Prijedlog Izvješća o radu društva Azelija-eko d.o.o.
Prijedlog Izvješća o radu društva Komunalno Ozalj d.o.o.
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2020. godinu
Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Žakanje za razdoblje 2020.-2022. godine
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6.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
7.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
8.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
9.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
10.
Prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa
smanjenim sadržajem ( http://www.opcina-zakanje.hr/7/192/III.-izmjene-i-dopune-PPUO-Zakanje)
11.
Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi k.o. Bubnjarci
12.
Prijedlog Odluke o pokretanju izrade Strateškog plana razvoja Općine Žakanje za programsko razdoblje
od 2021. do 2027. godine
13.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine
Žakanje u Poduzetničkoj zoni Žakanje k.o. Žakanje
14.
Razno

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 7 glasova ZA.
Ad. 1) Direktor društva Azelija eko d.o.o. Miroslav Cigić podnio je izvješće o radu društva.
Vijećnik Krunoslav Ferko predložio je da reciklažno dvorište jedan dan u tjednu radi poslije podne kako bi
mještani koji rade prije podne imali mogućnost odlaganja otpada u dvorištu.
Vijećnici su primili na znanje izvješće o radu društva Azelija-eko d.o.o.
Nakon podnijetog Izvješća i kraće rasprave direktor društva Azelija eko d.o.o. napustio je sjednicu.
Ad. 2) Direktor društva Komunalno Ozalj d.o.o. Zlatko Gojmerac podnio je izvješće o radu društva.
Vijećnici su primili na znanje Izvješće o radu društva Komunalno Ozalj d.o.o.
Nakon podnijetog izvješća i kraće rasprave, direktor društva Komunalno Ozalj d.o.o. napustio je sjednicu
Općinskog vijeća.
Ad. 3) Zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 4) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Žakanje. Nakon kraće rasprave I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2020. godinu usvojene su
jednoglasno s 7. glasova ZA.
Ad. 5) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih
programa Općine Žakanje za razdoblje 2020. – 2022. godine.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa usvojene jednoglasno s 7
glasova ZA.
Ad. 6) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o I. izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2020. godinu usvojene jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 7) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje
komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Rasprave po ovoj točci nije bilo te su I. izmjene i dopune Programa
gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu usvojene jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 8) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o I. izmjenama i dopunama Programa javnih
potreba u kulturi za 2020. godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
usvojene jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 9) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pojasnila je I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za
2020. godinu
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
usvojene jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 10) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pojasnila je prijedlog Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.
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Nakon kraće rasprave Odluka o usvajanju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa
smanjenim sadržajem usvojena je jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 11) Načelnik Danijel Jurkaš pojasnio je prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u općoj uporabi k.o. Bubnjarci. Kazao je, da 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 geodetskim elaboratom izvedenog stanja komunalne
infrastrukture a vlasništvo se upisuje kao javno dobro u općoj uporabi na osnovi ove Odluke.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj
uporabi k.o. Bubnjarci usvojena jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 12) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pojasnila je prijedlog Odluke o pokretanju izrade Strateškog plana
razvoja Općine Žakanje za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Nakon kraće rasprave Odluka o
pokretanju izrade Strateškog plana razvoja Općine Žakanje za programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
usvojena je jednoglasno s 7 glasova ZA.
Ad. 13) Načelnik Danijel Jurkaš pojasnio je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka
prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u Poduzetničkoj zoni Žakanje k.o. Žakanje. Kazao je kako je
napravljen Procjembeni elaborat u kojem je utvrđena cijena od 27,62 kn/m2. Nakon kraće rasprave vijećnici su
zauzeli zajednički stav da početna cijena za predmetne k.č. iznosi 25,00 kuna po m2. kako bi se privukli
investitori u Poduzetničku zonu Žakanje, te je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje
zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje u Poduzetničkoj zoni Žakanje k.o. Žakanje usvojena jednoglasno s 7 glasova
ZA.
Ad. 14) Pod točkom razno razmatran je podnesak gospođe Bedeniković Ane u kojem opisuje problem
neuređene i neočišćene parcele koja graniči sa njezinom parcelom.
Vijećnici su se upoznali sa predmetnom problematikom, te su također obaviješteni da je komunalna redarka
vlasniku parcele 28. svibnja 2020. godine poslala Nalog da poduzme mjere za sprječavanje širenja korova.
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Bućan zahvalio se vijećnicima na
sudjelovanju u radu sjednice, te je rad sjednice završen u 20.00 sati
U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 20. sjednice Općinskog vijeća.
Da je zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava:
Zapisničar:

Predsjednik Općinskog vijeća:

__________________
Snježana Zvonarić Hribljan

_______________________
Zlatko Bućan
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