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ZAPISNIK

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 10. rujna 2020.godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Žakanje 

NAZOČNI:  Krunoslav Ferko, Marko Boldin,  Mario Kohanić, Stjepan Plesac, Zlatko Jaklević, Danijel 
Bukovac, Krešimir Hribljan, Sanja Smukavić, Jasmina Jurinčić  

ODSUTNI:  Zlatko Bućan,  Ines Nastav 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Danijel Jurkaš, zamjenik načelnika Dinko Ivičić, pročelnica Snježana Zvonarić 
Hribljan

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Mario Kohanić  pozdravio je sve nazočne i  
otvorio  21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje. 

Za 21. sjednicu Općinskog vijeća, dostavljeni su materijali i sljedeći 

DNEVNI RED

Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Čarolija“ Žakanje 

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. 

5. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Žakanje  

7. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 2615/2 K.O. Jurovo 

8. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 2362/3, 2362/4, 2362/5, 

2362/6 K.O. Bubnjarci

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 8 glasova ZA.

Aktualni sat

Vijećnik Mario Kohanić iznio je problem rasvjete na igralištu u Pravutini. Objasnio je da su stupovi stari,

te ih je potrebno zamjeniti.

Načelnik Danijel Jurkaš  odgovorio je da  je upoznat sa predmetnom problematikom, te da će  stupovi biti 

zamijenjeni u sklopu dovršetka kompletne rekonstrukcije javne rasvjete, a da bi se to dovršilo potrebno je

da najprije HEP premjesti električni vod. 

Ad. 1) Zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno s 8 glasova ZA. 
Ad. 2) Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Čarolija“ Žakanje usvojeno je jednoglasno s 8 glasova ZA. 
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Ad. 3) Načelnik Danijel Jurkaš podnio je Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. 
do 30.06.2020. godine.
Tijekom rasprave o 3. točci dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje, sjednici se pridružio 

vijećnik Jaklević Zlatko. 

 Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine usvojeno je 

jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad. 4) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je Izvješće o  izvršenju  Proračuna Općine Žakanje za 
razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.  Rasprave po ovo točci nije bilo, te je Izvješće o izvršenju 
Proračuna Općine Žakanje za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine usvojeno jednoglasno s 9 
glasova ZA.

Ad.5) Načelnik Danijel Jurkaš  obrazložio je prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Općine 
Žakanje . Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Program potpora poljoprivredi na području Općine Žakanje 
za 2020. godinu usvojen jednoglasno s 9 glasova ZA.

Ad. 6) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje. Nakon kraće 
rasprave Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Žakanje usvojena je jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Ad. 7) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj 

uporabi za k.č.br. 2615/2.  Pojasnio je da su predmetne čestice kod evidentiranja nerazvrstanih cesta, 

ostale izvan koridora, te da ne postoji više potreba za njihovim korištenjem u svojstvu javnog dobra pa se

ovim putem javno dobro ukida, a nakon ukidanja javnog dobra i upisivanja čestica na Općinu Žakanje one 

mogu ići u prodaju zainteresiranim strankama. Rasprave po ovoj točci nije bilo, te je Odluka o ukidanju 

svojstva javnog dobra u općoj uporabi za k.č.br. 2615/2 K.O. Jurovo  usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Ad. 8) Načelnik Danijel Jurkaš pojasnio je prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj 

uporabi za k.č.br. 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6 K.O. Bubnjarci . Rekao je  da se jednako kao i kod točke 

7. dnevnog reda ukida  javno dobro u općoj uporabi za k.č.br. 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6 K.O. 

Bubnjarci.  Rasprave po ovoj točci nije bilo, te  je Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi 

za k.č.br. 2362/3, 2362/4, 2362/5, 2362/6 K.O. Bubnjarci usvojena jednoglasno s 9 glasova ZA. 

Budući je dnevni red iscrpljen, zamjenik  predsjednika Općinskog vijeća  Kohanić Mario zahvalio se 

vijećnicima na  sudjelovanju u radu sjednice, te je rad sjednice završen u 19.00 sati. 

U privitku ovog Zapisnika nalazi se tonski zapis s 21. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

    Zapisničar: Zamjenik predsjednika
Općinskog     vijeća: 

__________________ _______________________

Snježana Zvonarić Hribljan                                                                                                 Mario Kohanić                                                           


