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
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