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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/2
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Žakanje, 29. siječnja 2021.

Temeljem članka 25. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 03/09, 01/13 
01/18 i 01/20) i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje 
br. 03/13) sazivam

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje, koja će se održati
 dana  05. veljače 2021. godine –  petak, s početkom u  17,00 sati, u prostorijama OŠ Žakanje 

Za sjednicu se predlaže slijedeći 
D N E V N I R E D

- Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara na području Općine Žakanje u 2020. godini 

3. Prijedlog godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Žakanje za 2021. godinu

4. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2020. godinu 

5. Prijedlog godišnjeg Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Žakanje za 2021. 

godinu

6. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Žakanje za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Žakanje u 2021. godini

7. Prijedlog Statuta Općine Žakanje 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta u vlasništvu

Općine Žakanje u k.o. Bubnjarci, k.č.br. 1676 i k.č.br. 2362/3 

9. Odluka o primanju na znanje najave prestanka rada Dječjeg vrtića Ćarolija 

10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju inicijative o osnivanju zajedničke institucije Javne ustanove 

dječjeg vrtića za područje Općine Žakanje i Općine Kamanje 

11. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. 

12. Prijedlog Odluke o ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2020. godinu 

13. Prijedlog Odluke o pozivnom natječaju predlagačima za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 

2020. godinu



PREDSJEDNIK
        OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan, v.r. 
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ZAPISNIK

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 
održane 18. prosinca 2020.godine u 17,00 sati

u prostorijama DVD-a Jurovo

NAZOČNI:  Zlatko Bućan,  Ines Nastav,  Marko Boldin, Krešimir Hribljan,  Stjepan Plesac, Zlatko Jaklević,   
Jasmina Jurinčić  

ODSUTNI:   Krunoslav Ferko, Mario Kohanić, Sanja Smukavić, Danijel Bukovac, 

OSTALI NAZOČNI: načelnik Danijel Jurkaš, pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Žakanje, g. Zlatko Bućan  pozdravio je sve nazočne i  otvorio  23. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje. 

Za 23. sjednicu Općinskog vijeća, dostavljeni su materijali i sljedeći 

DNEVNI RED

Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje 

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2020. godinu 
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Žakanje za razdoblje 2020. –    

2022. godine

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
8. Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje za 2021. godinu 

10.Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Žakanje za razdoblje 2021. – 2023. godine 

11.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
12.Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

13.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
14.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

15.Prijedlog Socijalnog programa za 2021. godinu

16.Prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja u 2021. godini
17.Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi      

      k.č. br.380, k.o. Žakanje 

te dopunu dnevnog reda s točkom  

18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Žakanje 

Dnevni red usvojen je JEDNOGLASNO s 6 glasova ZA.
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Aktualni sat

Vijećnik Marko Boldin postavio je pitanje kako napreduju radovi izgradnje pristupne ceste Poslovnoj zoni

Žakanje.

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako se radi na otkupu zemljišta. Pojasnio je, da je cijeli postupak

otežan zbog postojeće epidemiološke situacije jer su neki vlasnici zemljišta sa kojima je već dogovorena 

kupoprodaja nedostupni, te da se za neke čestice uskoro planira pokretanje postupka izvlaštenja. 

Vijećnik Zlatko Jaklević interesirao se kada će biti postavljene cijevi za oborinsku odvodnju u Zaluki. 

Načelnik Danijel Jurkaš odgovorio je kako su sukladno dogovoru sa Županijskim cestama i MO Zaluka i

Pravutina  kupljene cijevi te da se njihovo postavljanje očekuje negdje početkom proljeća, odnosno čim to 

budu dozvoljavali vremenski uvjeti.

Vijećnik Stjepan Plesac postavio je pitanje vezano uz izgradnju kanalizacijskog sustava od Žakanja do

Jurovskog Broda

Načelnik Danijel Jurkaš pojasnio je da je napravljen idejni projekt te  je sukladno zahtjevu  Hrvatskih voda 

potrebno napraviti elaborat utjecaja na okoliš.

Ad. 1) Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje usvojen je jednoglasno s 6 glasova ZA.

Ad. 2) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan obrazložila je  II. izmjenama i dopunama Proračuna  
Općine Žakanje za razdoblje 2020. – 2022. godine.  
Vijećnik Zlatko Bućan tražio je da se pojasni Aktivnost A102001 Uređenje društvenog doma, odnosno da li 
se planirani rashod odnosi na izgradnju potpornog zida i uređenje ceste . 
Načelnik Danijel Jurkaš pojasnio je da se rashod odnosi na izgradnju potpornog zida, a budući da se radi o 
županijskoj cesti, cestu će sanirati ŽUC. 
 Nakon krače rasprave, II. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za razdoblje 2020. – 2022. godine 
usvojene su jednoglasno s 6 glasova ZA.

Ad. 3) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan obrazložila je  II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih 
programa Općine Žakanje za razdoblje 2020. – 2022. godine. 
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su II. izmjene  i dopune Plana razvojnih programa  Općine Žakanje za 
razdoblje 2020. – 2022. usvojene jednoglasno s 6 glasova ZA.

Ad. 4) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 
za 2020. godinu usvojene jednoglasno s 6 glasova ZA.

Ad. 5) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o II. izmjenama i dopunama Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Rasprave po ovoj točci nije bilo te su II. izmjene i 
dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu usvojene jednoglasno s 6 glasova
ZA.

Ad. 6) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan podnijela je izvješće o II. izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.
Rasprave po ovoj točci nije bilo te su II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2020. 
godinu usvojene jednoglasno s 6 glasova ZA.

Ad. 7) Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan pojasnila je II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u 
sportu za 2020. godinu
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Rasprave po ovoj točci nije bilo te su II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. 
godinu usvojene jednoglasno s 6 glasova ZA.

Nakon glasovanja o 7. točci dnevnog reda sjednici se pridružila  vijećnica Jasmina Jurinčić. 

Ad. 8)  Pročelnica Snježana Zvonarić Hribljan  obrazložila je Prijedlog Proračuna Općine  Žakanje  za 2021. 

godinu s  projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Vijećnik Zlatko Bućan otvorio je raspravu o prijedlogu 

Proračuna Općine Žakanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.  Vijećnik Stjepan Plesac 

uputio je komentar da se Proračun svake godine ostvari otprilike 70%, te da smatra da se i ove godine 

planirao nerealno. Načelnik Dnijel Jurkaš pojasnio je da su svi ti projekti prijavljeni na  EU fondove, te su iz 

tog razloga uvršteni u plan Proračuna Općine Žakanje.  

Nakon kraće rasprave Proračun Općine Žakanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

usvojen je jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 9) ) Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je Odluku o izvršenju Proračuna Općine Žakanje za 2021. 

godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 10) Vijećnik Zlatko Bućan pročitao je Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2021 - 2023. 

godine.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo Plan razvojnih programa za 

razdoblje 2021. . 2023. godinu jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 11) Općinsko vijeće Općine Žakanje usvojilo je  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 12) Općinsko vijeće  Općine Žakanje usvojilo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 13) Vijećnik Zlatko Bućan pročitao je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je  Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu usvojen 

jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 14) Vijećnik Zlatko Bućan pročitao je prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu usvojen 

jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 15) Vijećnik Zlatko Bućan pročitao je prijedlog Socijalnog programa za 2021. godinu. 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je  Socijalni  programa za 2021. godinu usvojen jednoglasno s 7 glasova

ZA.

Ad. 16) Vijećnik Zlatko Bućan pročitao je prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvoja u 2021. 

godini.

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je  Program  poticanja gospodarskog razvoja u 2021. godini usvojen 

jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 17) Načelnik Danijel Jurkaš tumačio je prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnim dobrom u općoj uporabi k.č.br. 380, k.o. Žakanje. Načelnik Danijel Jurkaš objasnio je kako je 

sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, JLS vlasnik komunalne infrastrukture, 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 osnovu ove Odluke. 
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Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 

općoj uporabi k.č.br. 380, k.o. Žakanje usvojena jednoglasno s 7 glasova ZA.

Ad. 18) Načelnik Danijel Jurkaš obrazložio je prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje 

Rasprave po ovoj točci nije bilo te je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje usvojena jednoglasno s 7 glasova

ZA.

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća  Zlatko Bućan  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 23. sjednice Općinskog vijeća. 

Da je zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Žakanje vjeran originalu, potpisuje i ovjerava: 

    Zapisničar: Predsjednik  Općinskog    vijeća: 

__________________ _______________________

Snježana Zvonarić Hribljan                                                                                                Zlatko Bućan



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

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, 01/13, 01/18, 01/20) Općinsko vijeće Općine 
Žakanje na ____sjednici, održanoj _________ 2021. godine je usvojilo:

IZVJEŠĆE 
o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 

 od požara na području Općine Žakanje u 2020. 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.

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 2020. godine na području općine Žakanje bilo je: 4 intervencije.  
1) Bubnjarci – požar kuće, 05.02.2020. 
2) Velika Paka – požar otvorenog prostora, 11.03.2020.
3) Stankovci – požar otvorenog prostora, 21.03.2020.
4) Žakanje – požar otvorenog prostora, 13.04.2020.
5) Zaluka Lipnička – požar otvorenog prostora, 24.04.2020. 
6) Bubnjarački Brod – požar vozila, 22.07.2020. 
7) Žakanje – pomoć službi hitne pomoći, 18.08.2020. 
8) Jurovski Brod – tehnička intervencija kod prometne nesreće, 10.09.2020. 
9) Jurovski Brod – tehnička intervencija – ispumpavanje vode, 03.10.2020. 

2.6.FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE 

U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Žakanje je u 2020. 
godini za financiranje zaštite od požara na području Općine Žakanje izdvojila 191.500,00 kn. 



2.7. ZAKLJUČAK 
Stanje zaštite od požara na području Općine Žakanje može se ocijeniti kao zadovoljavajuće, obzirom 

da je napredak vidljiv u svim segmentima zaštite od požara.
U 2021. 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 2020., nakon donošenja podzakonskih akata prema novom Zakonu o
vatrogastvu potrebno je izraditi Vatrogasni plan općine Žakanje.  

3.2.Prema potrebi organizirati sjednice Stožera zaštite i spašavanja tematski vezano uz pripremu
protupožarne sezone u 2020. Godini
Izvršitelj zadatka: Stožer zaštite i spašavanja
Sudjelovatelj: Općinski načelnik, Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2020. godini: zasebna sjednica nije održavana, Stožer je cijelu godinu imao aktivnosti
zbog COVID-19, zajednički sa stožerima Ribnika, Kamanja i Ozlja. 

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 2020. 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 2020. godini: Izvršeno 27 liječničkih pregleda i na dan 31.12.2020. god u VZO bilo je 
ukupno 48 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 2020. godini: Nije bilo potrebe za uvođenje dežurstava. 

3.6. Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti DVD –ova na području općine Žakanje 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Žakanje 
Izvršenje u 2020. godini: Nije izvršen 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 2020. 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 2020. godini: Izvršene treće ciljane izmjene prostornog plana. 

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 2020. 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 2020. godini: Postavljeno 11 nadzemnih hidranata, zamjena za podzemne hidrante

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 2020. 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. 
Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik, Azelija Eko d.o.o. 
Izvršenje u 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. godini: U suradnji s Hrvatskim vodama napravljen plan aktivnosti na kanalu
Žakanje – Jurovski Brod, potoku Donji Bukovac i bari u Pravutini koji još nije izvršen i najavljen je za
2021. godinu.

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 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 2020. 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 2020. godini: Hrvatske željeznice vršile su uređenje pojasa uz prugu. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

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, 01/18 I 01/20), Općinsko vijeće 
Općine Žakanje na ______.  sjednici održanoj dana _____veljače 2021. godine, donijelo je 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2021. 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 2021. Godinu.

II
U cilju unapređenja zaštite od požara na području općine Žakanje potrebno je u 2021. godini 

provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

1. Izraditi novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Žakanje. Izraditi vatrogasni 
plan općine Žakanje 

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 

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 2021. -
2023 vršiti opremanje vatrogasnih postrojbi.
U 2021 godini potrebno je dopuniti i obnoviti osobnu zaštitnu opremu za operativne vatrogasce i
dopuniti opremu za vatrogasna vozila.
Prema planu HVZ i VZKŽ u 2021. VZO Žakanje treba dobiti novo pick up vozilo, koje je odlukom
zapovjednika VZO raspoređeno za DVD Žakanje i potrebno je sufinancirati njegovo opremanje. 
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: 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 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. 
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 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”. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan       



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 
i 31/20), i članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik" broj 3/09, 01/13, 01/18 i 01/20), 
Općinsko vijeće Općine Žakanje na ____ sjednici, održanoj dana ______ veljače 2021. godine, 
donijelo je

GODIŠNJU ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2020. 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, 118/18 
i 31/20) 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, 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)

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 48 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:

 pružanje prve pomoći, zaštiti zdravlja i dobrovoljnom davanju krvi, 

 organiziranom službom traženja osoba u katastrofama,

 posebnim pripremama radi odgovora na velike nesreće i katastrofe, 

 službom spašavanja života na vodi,

 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).

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 2020.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. 



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 2020.GODINU

RB OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 
Planirano za 2020.

godinu
Utrošeno u 2020.

godini

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

194.500 194.500

4. OSTALO
(Crveni križ, HGSS)

15.000 15.000

UKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 209.500 209.500

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. 

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 2021. godinu.  

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko  Bućan  



1

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće 

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 
82/15, 118/18 i 31/20), i članka 27. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje broj 
3/09, 01/13, 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Žakanje na ____sjednici, održanoj dana 
__________. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE ZA 2021.GODINU

1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 
i 31/20) 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 2021. 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. 
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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.

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 2021.godini:
- nastaviti sa skupnim osposobljavanjem pripadnika Stožera CZ Općine po Planu DUZS (PUZS 

Karlovac) i vlastitom Planu, organizirano proučiti odredbe novog Zakona o sustavu civilne 
zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), 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, 
118/18 i 31/20), 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 48 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 2021.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 2021. 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).
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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 PUZS 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 
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 2021. 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.
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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. 

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 191.500,00

Gradsko društvo HCK Ozalj 12.000,00

HGSS - Stanica Karlovac 3.000,00

UKUPNO ZA SUSTAV CZ OPĆINE ŽAKANJE
206.500,00
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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 PUZS 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.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                             Zlatko  Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19), članka 7. Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti i  izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 

2/14 – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17)  i  članka 27. Statuta Općine Žakanje 

(Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13, 01/18, 01/20) ) Općinsko vijeće Općine Žakanje na 

____sjednici, održanoj _________ 2021. godine je usvojilo:

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Žakanje za redovito godišnje  financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem sazivu Općinskog vijeća 

Općine Žakanje u 2021. godini 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Žakanje u 2021. godini.  

Članak 2. 

U Proračunu Općine Žakanje za 2021. godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu od 11.300,00 kuna. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za period od 01. siječnja 2021. godine pa do isteka 

mandata tekućeg saziva Općinskog vijeća Općine Žakanje, odnosno do stupanja na snagu Odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2021.god.

Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s 

liste grupe birača raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u 

Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 

članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Žakanje. 



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 kuna, 

odnosno 83,33 kn mjesečno.  
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos sredstava 

od 1.100,00 kuna, odnosno 91,66 kn mjesečno. 
U Općinskom vijeću Općine Žakanje podzastupljen je ženski spol. 

Članak 5. 
Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u tekućem sazivu Općinskog vijeća 

Općine Žakanje raspoređuju se sredstava kako slijedi:

Redni
broj

Politička stranka i nezavisni vijećnici 
Broj

vijećnika 
Mjesečni 
iznos u

kn

Tromjesečni 
iznos u kn

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
- HDZ

5
(4 vijećnika i 
1 vjećnica) 

424,98 1.274,94

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 1 vijećnik 83,33 249,99

3. LISTA GRUPE BIRAČA

- Krešimir Hribljan Vijećnik 83,33 249,99

- Marko Boldin Vijećnik 83,33 249,99

- Ines Nastav Vijećnica 91,66 274,98

- Sanja Smukavić Vijećnica 91,66 274,98

- Danijel Bukovac Vijećnik 83,33 249,99

UKUPNO 11 941,62
2.824,86

Članak 6. 
Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun  političkih 

stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnih vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.  

Ako se završetak mandata članova Općinskog vijeća neće poklopiti s početkom ili završetkom 
tromjesečja, u tom će se tromjesečju, isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata, ovisno o 
danu stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora.

Članak 7. 
Preostala sredstva iz 2021. godine rasporedit će se novom odlukom o raspoređivanju sredstava 

prema odredbama novog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 
(„Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19),  koju Općinsko vijeće donosi na temelju članka 10. stavka 3. 
istog Zakona, nakon provedenih izbora u svibnju 2021.godine.

Članak 8. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Žakanje, a stupa na snagu osmog 

dana od dana objave.

         Predsjednik Općinskog vijeća 

  Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20) i članka  27. Statuta Općine  Žakanje ("Službeni glasnik", br.  03/09, 01/13, 
01/18 i 01/20), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 
Općinsko vijeće Općine  Žakanje na sjednici održanoj ______ 2021. godine, donijelo je 

STATUT OPĆINE ŽAKANJE 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak  1. 

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine  Žakanje, njezina službena 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje 
prava i obveza Općine  Žakanje  (dalje u tekstu: Općina). 

Članak 2. 
Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
U sastavu Općine su sljedeća naselja:   
Bubnjarci, Breznik Žakanjski, Bubnjarački Brod, Brihovo, 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. 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom  zakonom. 
Članak 3. 

Općina je pravna osoba. 
Sjedište Općine je u  Žakanju, Žakanje 58. 

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE 

Članak 4. 
Općina ima grb i zastavu. 
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine. 
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom. 
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 5. 
Grb Općine je trokutastog – srcolikog oblika. U glavi,  srebrne podloge nalazi se crvena riba. U donjem 
dijelu grba, crvene podloge nalaze se tri zlatna lipova lista, s vrhovima okrenutim prema gore (2,1).
Gornji dio grba (tzv. glava grba) srebrne je podloge, koja simbolizira rijeku Kupu. Crvena riba simbolizira



prirodno naslijeđe i razvijenost ovoga područja. Zlatno lipovo lišće  simbolizira vezu s prirodnim 
fenomenom – lipovom šumom.

Članak 6. 
Zastava Općine je dimenzije omjera dužine i visine 2 : 1, što je u skladu s državnom zastavom 
Zastava je jednobojna, žuto – zlatne boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb
općine. Visina grba je 2/3 visine zastave. 

Članak 7. 
U Općini se svečano obilježava 23. travnja kao Dan općine. 
U povodu Dana općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti. 

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 8. 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i 
ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih 
javnih djelatnosti.

Članak 9. 
Javna priznanja Općine su: 
Nagrada Općine Žakanje 
Plaketa Općine Žakanje 
Priznanje počasnog građanina Općine Žakanje. 

Članak 10. 
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak
i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

Članak 11. 
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina 
uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu
sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 

Članak 12. 
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan 
interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. 
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom 
odlukom općinskog vijeća. 

Članak 13. 
O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja,
memorandum ili sl.).
Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine. 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14. 
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom 
Republike Hrvatske i zakonima te  podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine. 

Članak 15. 



Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju 
prava građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji 
se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području, 
- održavanje nerazvrstanih cesta te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju 
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama 
općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 16. 
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom 
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, 
zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati 
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi općinsko vijeće. 

Članak 17. 
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od 
interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na 
županiju.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom 
prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 18. 
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 
referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 19. 
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu 
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 
stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. 
Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga članka može temeljem 
odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, 
većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 
birača Općine. 
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine 
nije obvezujući. 

Članak 20.



Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi 
opoziva općinskog načelnika. 
Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika  može podnijeti najmanje 20% 
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća. 
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime,
adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika  prije proteka roka od 6 
mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju
redovni izbori za načelnika. 

Članak 21. 
Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik općinskog vijeća je dužan 
podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 
je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 
30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika  podnijeli birači, predsjednik 
općinskog vijeća dužan je postupiti kao i stavku 1. i 2. ovoga članka. 
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, 
odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno 
je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 22. 
Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se 
raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o 
kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan 
održavanja referenduma.

Članak 23. 
Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na 
području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača. 

Članak 24. 
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od  zbora građana mjesnog odbora o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom. 
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika 
općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 od dana 
zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem 
je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti općinskom vijeću. 

Članak 25. 
Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 
3. ovoga Statuta.
Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih 
u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova 
prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno. 



Članak 26. 
Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz djelokruga općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži 
najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka 
prijedloga.

Članak 27. 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 
Jedinstveni upravni odjel,  te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 
Na podnijete predstavke i pritužbe načelnik Općine, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije. 

VII. TIJELA  OPĆINE  ŽAKANJE 

Članak 28. 
Tijela Općine su općinsko vijeće i  općinski načelnik. 

1.  PREDSTAVNIČKO TIJELO  - OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 29. 
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u 
okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim 
Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog 
djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u 
nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće 
obavlja općinsko vijeće. 

Članak 30. 
Općinsko vijeće: 

- donosi Statut Općine, 
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, 
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom 

Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, 
odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 
kuna,

- donosi odluku o promjeni granice Općine, 
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje 

gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu, 



- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice 
ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili 
koje su u većinskom vlasništvu Općine; 

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju
nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
u skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 
- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna 

priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama 

Općinskog vijeća, 
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim 

aktima.
Članak 31. 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova. 
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o 
pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova općinskog 
vijeća. 
Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih 
članova općinskog vijeća. 

Članak 32. 
Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. 
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti 
ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci 
općinskog vijeća. 

Članak 33. 
Predsjednik općinskog vijeća: 

- zastupa općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava sjednicama općinskog vijeća, 
- predlaže dnevni red sjednica općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata, 
- održava red na sjednici općinskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi općinsko vijeće, 
- brine o suradnji općinskog vijeća i općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika i 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom općinskog vijeća. 

                                                                   Članak 34. 
Općinsko vijeće čini  11 vijećnika. 

Članak 35. 
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu 
odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora. 
Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja 
općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima. 

Članak 36. 



Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Članak 37. 
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom 

pravomoćnosti sudske odluke; 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju 

dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 
- ako mu prestane prebivalište na području Općine  Žakanje, danom prestanka prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
- smrću. 

Članak 38. 
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama 
zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika 
zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako 
podnese pisani zahtjev predsjedniku općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka 
obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog
zahtjeva.
Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata. 

Članak 39. 
Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama općinskog vijeća; 
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća; 
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na 

prijedloge akata;
- postavljati pitanja iz djelokruga rada općinskog vijeća; 
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika; 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati i tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti 
vijećnika od upravnih tijela Općine.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili 
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama općinskog vijeća. 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna 
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
općinskog vijeća. 

Članak 40. 
Poslovnikom općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, 
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika 
općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u 
općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja 
od značaja za rad općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, 
potpredsjednika i članova općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela općinskog vijeća u 
obavljanju njihovih dužnosti.
1.1. Radna tijela

Članak 41. 



Stalna radna tijela Općinskog  vijeća su odbori i povjerenstva.  
Odbori vijeća su: 

- Mandatno povjerenstvo;
- Odbor za izbor i imenovanje;
- Odbor za Statut i Poslovnik;
- Odbor za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu; 
- Odbor za predstavke i pritužbe;
- Odbor za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova; 
- Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda;

Članak 42. 
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 
Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika. Mandatno 
povjerenstvo raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatno  pravo vijećnika u skladu sa Statutom. 

Članak  43. 
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika 
Općinskog vijeća. 
Odbor za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor predsjednika Općinskog vijeća, izbor članova 
radnih tijela i drugih osoba koje bira odnosno imenuje Općinsko vijeće, te obavlja i druge poslove u 
skladu sa Zakonom.

Članak 44. 
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana. 
Odbor za Statut i Poslovnik raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže 
pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika. Predlaže donošenje odluka i drugih općih 
akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata, 
te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom. 

Članak 45. 
Odbor za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu ima predsjednika, potpredsjednika i tri 
člana. 
Odbor za financije, proračun, gospodarstvo i infrastrukturu obavlja sljedeće poslove: 
-  raspravlja prijedloge proračuna općine, raspravlja dinamiku prihoda i troškova općinskog  
   proračuna, te ostala pitanja vezana za sustav financiranja općine 
- raspravlja i predlaže Općinskom vijeću koncepciju o strategiji gospodarskog razvitka općine, o  
  razvitku poduzetništva i ulaganjima od značenja za općinu, o ulaganjima stranih partnera u      
  gospodarstvo općine, te drugim pitanjima prostornog uređenja općine, stanovanja, uređenja   

gospodarskog zemljišta, zaštite graditeljske baštine i prirodnog okoliša, raspolaganje i prijenos
  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine na korištenje pravnim i fizičkim osobama, ako je u  
  interesu razvojnog programa Općine 
- razmatra i predlaže Općinskom vijeću strategiju zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, pitke vode i  
  otpadnih voda, pokrivenost područja Općine električnom energijom, te raspravlja i o drugim  
  pitanjima s područja infrastrukture 
- razmatra i predlaže Općinskom vijeću odluke o održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji  
  nerazvrstanih cesta, odluke o uređenju prometa na području Općine, vodi i koordinira poslove koji   
  se odnose na promet općinskog područja, predlaže nadležnim tijelima mjera radi poboljšanja  
  telekomunikacijskog, poštanskog, radijskog, te drugog prometa na području veza te radi i druge  

poslove u skladu sa Zakonom.
- predlaže Općinskom vijeću promjenu mjesta i naselja 
- vrši izmjeru stambenog, poslovnog prostora i kvadraturu kuća za odmor, brine se o zbrinjavanju  
  komunalnog otpada, uređenju živica, prometnica i javnih površina te se brine o naplati komunalne  
  naknade i poreza na kuće za odmor u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi. 

Članak 46. 



Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana. 
Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke i pritužbe upućene Općinskom vijeću, te ukazuje 
nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti, ispituje putem nadležnih tijela osnovanost
predstavki i pritužbi, te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanim
mjerama.

Članak 47. 
Odbor za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova ima predsjednika i dva 
člana. 
Odbor za društvene djelatnosti i dodjelu općinskih stanova obavlja sljedeće poslove: 
- raspravlja općinske probleme nastale na području rada, obitelji, socijalne skrbi, starateljstva, 
zdravstvenoj zaštiti, zaštiti civilnih i vojnih invalida domovinskog rata i antifašističke kulture, zaštite 
od požara, zaštite i korištenja spomenika kulture, povijesne građe naselja, suradnja s vjerskim 
zajednicama, sustava sredstava javnog priopćavanja, te raspravlja i o drugim pitanjima s područja 
društvenih djelatnosti i predlaže Općinskom vijeću način rješavanja problema. 
- razmatra i predlaže Općinskom vijeću pojedinačne dodjele stanarskog prava nad stanovima u 
općinskom vlasništvu i obavlja ostale poslove iz stambene problematike Općine, određena važećim 
odlukama, propisima i Zakonom

Članak 48. 
Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarne nepogode ima predsjednika i dva člana. 
Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarne nepogode obavlja sljedeće poslove: 
- priprema strategiju razvoja poljoprivrede, voćarstva i stočarstva Općine, pronalazi načine o 
napretku poljoprivredne proizvodnja, o primjeni agrotehničkih mjera u cilju postizanja boljih 
rezultata, prati razvoj stočarske proizvodnje i plasiranje proizvoda s naglaskom na proizvodnju 
mlijeka i sira, raspravlja i predlaže Općinskom vijeću dodjelu pomoći financijske ili u naravi 
gospodarstvima koja se bave nekom od u ovom članku navedenih djelatnosti i potiče stanovništvo na 
razvoj ovih djelatnosti.
- vrši popis i procjenu šteta od suše, tuče, snijega, požara, vjetra i ostalih elementarnih nepogoda 

Članak 49. 
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna 
tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, pripreme prijedloga 
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu općinskog 
vijeća. 
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje općinsko vijeće posebnim odlukama. 

2. OPĆINSKI NAČELNIK 
Članak 50. 

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini. 
Mandat općinskog načelnika traje u pravilu četiri godine. 
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog 
načelnika. 
Općinski načelnik: 

- predstavlja i zastupa Općinu, 
- priprema prijedloge općih akata, 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna, 
- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog 

vijeća, 
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju 

imovinom u skladu sa zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine, 



- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine, 
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,  te pravima iz radnog odnosa 

službenika i namještenika,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, 
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine, 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, 
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba 

kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu, 
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o 
poslovnim prostorima,

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine, 
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara, 
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga Općine te nadzire njihov rad, 
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

U slučaju iz stavka 4. točke 6. ovoga članka općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju 
imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 
1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora 
biti planirano u proračunu Općine i u skladu sa zakonom. 
Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 
tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. 

Članak 51. 
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom 
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 52. 
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to 
do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje 
siječanj-lipanj tekuće godine. 



Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće 
o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje 
izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije 
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 

Članak 53. 
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 
povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni 
uočene nedostatke.  Ako općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o 
tome obavijestiti nadležno tijelo;

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje 
zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo općinsko vijeće. 

Članak 54. 
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana 
nije prisutan u prostorijama općine, a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno 
dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata
i sl.
Ako prije isteka mandata prestane mandat načelniku koji nema zamjenu, u Općini će se raspisati 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe izbora dužnost općinskog načelnika obavljat 
će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
Ako za vrijeme trajanja mandata načelnika koji nema zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih je 
načelnik onemogućen obavljati dužnost zbog duže odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti, 
načelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg načelnik imenuje iz redova predstavničkog tijela. 

Članak 55. 
Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 56. 
Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću. 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata 
općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome obavijestiti 
Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 

Članak 57. 
Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta. 
Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu prestaje 
danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika 
obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske. 
VIII. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 58. 



Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i  povjerenih poslova državne uprave 
prenesenih na Općinu, ustrojava se  Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje. 
Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela u smislu stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće će urediti općim 
aktom u skladu sa statutom i zakonom.
U obavljanju povjerenih poslova državne uprave Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela
državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelnik. 

Članak 59. 
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela: 

- ako pročelnik sam zatraži razrješenje, 
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi 

dovode do prestanka službe,
- ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine, ili neosnovano ne izvršava 

odluke tijela Općine, ili postupa protivno njima, 
- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako 

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u
obavljanju poslova jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja  nisu uređena 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se odredbe zakona kojima se 
uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.

Članak 60. 
Upravne, stručne i ostale  poslove iz samoupravnog djelokruga Općine obavljaju službenici i 
namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Općine, a namještenici obavljaju prateće i 
pomoćne poslove. 
Prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine uređuju se posebnim zakonom. 

Članak 61. 
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno u sporazumu s drugim 
jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz 
svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, 
odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno Zakonu. 

Članak 62. 
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz članka 61. ovog Statuta odlučuje 
Općinsko vijeće. 
Temeljem odluke Općinskog vijeća općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog 
upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, status pitanja 
službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo. 

Članak 63. 
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje poticat će se na trajno stručno 
osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja. 
Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, 
koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) 
samouprave donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Članak 64. 
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine. 

IX. JAVNE SLUŽBE



Članak 65. 
U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, 
društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana. 

Članak 66. 
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, 
trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima 
udjele Općinu imenuje općinski načelnik, ako ovim Statutom nije drukčije propisano.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 67. 
Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja 
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. 
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove 
naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim 
Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 68. 
Mjesni odbori na području Općine su:   
Bubnjarci, Bukovac, Jurovski Brod, Jurovo-Mišinci, Brihovo-Kohanjac, Žakanje, Zaluka, Pravutina i
Paka.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

Članak 69. 
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za 
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa 
sjedištem na području Općine te općinski načelnik. 
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja općinskom načelniku. 

Članak 70. 
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na 
način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom. 
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke 
potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku 
od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 71. 
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa
prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog 
odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina 
financiranja mjesnog odbora.

Članak 72. 
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 

Članak 73. 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom općinskog vijeća. 

Članak 74. 



Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja 
odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja
vijeća mjesnog odbora. 
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

Članak 75. 
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. 
Vijeće mjesnog odbora ima: 
5 članova u mjesnom odboru koji ima do 200 stanovnika, 
7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 200 stanovnika. 
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 76. 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, 
na vrijeme od četiri godine. 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora. 

Članak 77. 
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  poslovnik o 
svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene 
zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika. 

Članak 78. 
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja 
mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard 
građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti 
zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području. 

Članak 79. 
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog 
odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava 
i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad 
mjesnog odbora.

Članak 80. 
Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi općinsko vijeće te pomoći i 
dotacije  pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 81. 
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od 
lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana. 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće. 

Članak 82. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel . 

Članak 83. 
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik. 
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  
građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja. 

Članak 84. 
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik. 
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE  ŽAKANJE 



Članak 85. 
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini  Žakanje, čine imovinu 
Općine  Žakanje. 

Članak 86. 
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga 
Statuta, pažnjom dobrog domaćina. 
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
imovinom na temelju općih akata općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
imovinom Općine. 

Članak 87. 
Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 
Prihodi Općine su: 

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim 
odlukama općinskog vijeća, 

- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine, 
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima 

Općina ima udjele, 
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa 

zakonom,
- udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije 

prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 

              drugi prihodi određeni zakonom. 
Članak 88. 

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

Članak 89. 
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu 
za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja,  a završava 31. prosinca. 

Članak 90. 
Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 
zakonom.
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 
vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže 
za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 

Članak 91. 
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun 
se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za 
donošenje proračuna. 

Članak 92. 
Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 
Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija. 

XII. AKTI OPĆINE 



Članak 93. 
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, 
proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte. 
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima. 

Članak 94. 
Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je 
za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom općinskog vijeća. 

Članak 95. 
Radna  tijela općinskog vijeća donose zaključke i preporuke. 

Članak 96. 
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. ovoga Statuta, na način i u postupku 
propisanom ovim Statutom.
Opći akti objavljuju se u Službenim glasniku Općine Žakanje. 

Članak 97. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi 
pojedinačne akte koja rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba 
upravne stvari.
Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima
u prvom stupnju.
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. 
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka,  može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 
županije.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel može se izjaviti 
žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano. 
Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. 
Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona 
o upravnim sporovima.
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. 

Članak 98. 

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika, kojima se rješava o pravima, 
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije 
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

Članak 99. 
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko 
vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna  tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, 
sukladno posebnom zakonu.
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju: 

- ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
- ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice, 
- ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Općine Žakanje, 
- ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt. 

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine od 
donošenja pojedinačnog akta. 
Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

XIII. JAVNOST RADA



Članak 100. 
Rad općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan. 
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad općinskog vijeća u skladu s odredbama 
Poslovnika općinskog vijeća. 

Članak 101. 
Javnost rada općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i 
drugih akata općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine. 
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za 
medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i 
na internetskim stranicama Općine. 
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i
objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine. 

XIV. NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 102. 
Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga 
obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave, svako u svom djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103. 
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika općinskog vijeća, općinski načelnik i 
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost općinskog vijeća. 
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku općinskog vijeća. 
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj 
promjeni Statuta.
Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red općinskog vijeća 
prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 

Članak 104. 
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine ("Službeni glasnik Općine Žakenje" broj  
03/09, 01/13, 01/18 i 01/20) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se 
uređuje pojedino područje u roku od 90 dana. 

Članak 105. 
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Žakanje". 
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine 
Žakanje", broj 03/09, 01/13, 01/18 i 01/20 ).

KLASA:
URBROJ:
Žakanje, PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                                 Zlatko Bućan, v.r. 



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,

152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i
144/20) i članka 27. Statuta Općine Žakanje, ("Službeni glasnik Općine Žakanje, broj 03/09, 01/13, 
01/18, 01/20) Općinsko vijeće Općine Žakanje na  ____sjednici održanoj dana _________ 2021.  
godine daje

O D L U K A

o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje zemljišta
u vlasništvu Općine Žakanje u k.o. Bubnjarci, k.č.br. 1676 i k.č.br. 2362/3

Članak 1.
Daje se suglasnost za provođenje postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Žakanje i to  

k.o. Bubnjarci, k.č. br. 1676, površine 1432 m2,   i  k.o. Bubnjarci,  k.č.br. 2362/3 površine 86 m2. 

Članak 2.
Početna cijena zemljište iz članka 1. Ove Odluke formirat će se po tržišnoj cijeni koju odredi 

Porezna uprava.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel će prije provedbe postupka javnog natječaja, prikupiti suglasnosti 

Mjesnog odbora Bukovac.
Nakon prikupljenih svih suglasnosti, ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu Javnog 

natječaja za prodaju zemljišta iz članka 1. Ove Odluke.  

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Žakanje. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA          

Zlatko Bućan  



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje  broj 03/09, 01/13, 
01/18, 01/20), Općinsko vijeće  Općine Žakanje na ____ sjednici održanoj ______ 2021.  donosi 

ODLUKU
o primanju na znanje najave prestanka rada Dječjeg vrtića Čarolija 

Članak 1. 

Prima se na znanje da je od strane osnivača Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje zaprimljeno pismo 

namjere o najavi prestanka rada Dječjeg vrtića Čarolija. 

Članak 2. 

Tekst pisma namjere nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje.  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Bućan 



DJEČJI VRTIĆ ČAROLIJA
Žakanje 59D, Žakanje
KLASA:601-03/20-01/29
URBROJ:2133/85-03-20-01
Žakanje, 23. prosinac 2020. godine

                                                                                        OPĆINA ŽAKANJE 

ŽAKANJE 58, ŽAKANJE

Predmet: PISMO NAMJERE

                  NAJAVA PRESTANKA RADA DJEČJEG VRTIĆA ČAROLIJA

Poštovani,

     Ovim putem Vas obavještavam da zbog osobnih razloga više nisam u mogućnosti biti 

osnivač Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje, te sukladno tome najavljujem prestanak rada Dječjeg 

vrtića Čarolija. 

     Pošto je Dječji vrtić Čarolija jedina ustanova na području Općine Žakanje koja provodi 

djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrb o djeci rane i predškolske dobi, molim

Vas da pronađete novi oblik provođenja djelatnosti kako bi se Odlukom o prestanku rada 

odredio rok i način prestanka rada DV Čarolija te definirao način raspoređivanja djece u druge 

odgovarajuće ustanove.

     Unaprijed Vam se zahvaljujem na razumijevanju i za sva dodatna pojašnjenja i pomoć kod 

pronalaženja drugog načina provođenja programa predškolskog odgoja i obrazovanja stojim 

Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

                                              Mirjana Bregar, osnivač Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje  



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje  broj 03/09, 01/13, 
01/18, 01/20), Općinsko vijeće  Općine Žakanje na ____ sjednici održanoj ______ 2021.  donosi 

ODLUKU
o prihvaćanju inicijative o osnivanju zajedničke institucije Javne ustanove dječjeg vrtića za 

područje Općine Žakanje i Općine Kamanje 

Članak 1. 

Prihvaća se  inicijativa Općine Kamanje za  osnivanje zajedničke institucije Javne ustanove dječjeg 

vrtića za područje Općine Žakanje i Općine Kamanje 

Članak 2. 

Tekst pisma namjere nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Žakanje.  

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan 





REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Temeljem članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) te članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine 
Žakanje  broj 03/09, 01/13, 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće  Općine Žakanje na ____ 
sjednici održanoj ______ 2021. donosi

ODLUKU
o donošenju Izvješća o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. 

Članak 1.  
Donosi se Izvješće o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. godine. 

Članak  2.  
Izvješće o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020. godine.  nalazi se u prilogu ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3.  
Ova Odluka  stupa na snagu osmi dan od dana objave u  Službenom glasniku Općine 
Žakanje.

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan 



                                     Izvješće o stanju u prostoru Općine Žakanje 2016. – 2020.  

Dostupno na : https://www.opcina-

zakanje.hr/uploads/dokumenti/2021/01/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20stanju%20u%20prostoru%

20Op%C4%87ine%20%C5%BDakanje%202016-20.pdf



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Općinsko vijeće Općine Žakanje na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik 
Općine Žakanje br. 03/09, 01/13, 01/18 i 01/20) na ____sjednici održanoj dana  _____2021. godine 
donijelo je

O D L U K U
O OVLAŠTENIM PREDLAGAČIMA ZA OPĆINSKA PRIZNANJA ZA 2020. GODINU 

Članak 1.
Ovlaštenim predlagačima za općinska priznanja za 2020. 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 osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

PREDSJEDNIK
                                                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan 



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Žakanje,

Na temelju članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje br. 03/09 i 
01/13, 01/18 i 01/20 ), Općinsko vijeće Općine Žakanje na ____ sjednici održanoj dana
___________godine donijelo je

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

OPĆINE ŽAKANJE ZA 2020. GODINU

Članak 1.
Pozivaju se svi ovlašteni predlagači za dodjelu priznanja Općine Žakanje za 2020. 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 19. ožujka 2021. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Žakanje. 

PREDSJEDNIK
                                                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan 


