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Temeljem članka 50. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/21)  Općinski načelnik 
podnio je, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 25. sjednici održanoj 09. travnja 2021. godine usvojilo je  

IZVJEŠĆE 
O radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine 

I. UVOD

Temeljem članka 30. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/21) Općinski načelnik 
podnosi izvješće o svom radu.  

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

djelokruga te nadziranje rada,
- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, 

u skladu sa zakonom i statutom,
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih statutom, 
- donošenje odluka o investicijama,
- donošenje odluka o izradi projekata i prijavljivanje istih odgovarajućim izvorima financiranja 
- briga o sustavu zaštite i spašavanja
- održavanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave

II. AKTIVNOSTI

U Općini Žakanje su na dan 31.12.2020.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo zaposleno: 
- 5 službenika (s time da komunalni redar – poljoprivredni redar tri dana u tjednu radi u Općini Žakanje 

a dva dana u tjednu radi u Općini Kamanje temeljem Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog 
redarstva – poljoprivrednog redarstva),

- 1 namještenik,
- 2 službenika na određeno vrijeme do povratka odsutnih službenika sa bolovanja i 
- 3 osobe zaposlene kroz mjeru Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (osobe su zaposlene

na određeno vrijeme u razdoblju od 17. kolovoza do 16. veljače 2021.) 

Načelnik i Jedinstveni upravni odjel su 2020. godini realizirali projekte utvrđene Proračunom Općine 
Žakanje za 2020. godinu. Projekti su utvrđeni kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, 
Program gradnje komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u
sportu, Program predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, Socijalni program, Program poticanja



poljoprivredne proizvodnje, Program poticanja gospodarskog razvoja i drugim programima utvrđenim 
Proračunom Općine Žakanje. 

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

Uključivanje građana u proces odlučivanja – javne rasprave, e-savjetovanja 
- Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Žakanje
- Javno savjetovanje o prijedlogu Proračuna Općine Žakanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 

2023. godinu

Javna nabava
Općinski načelnik donio je Plan nabave za 2020. godinu. Nisu provođeni otvoreni postupci javne nabave 
male odnosno velike vrijednosti. Provedeni su slijedeći postupci jednostavne nabave: 
- Nabava radnih bilježnica za učenike Oš Žakanje 
- Opskrba električnom energijom 
- Radovi na uređenju i asfaltiranju staze prema groblju i platoa ispred DVD-a u Bubnjarcima 
- Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
- Povjeravanje komunalnih poslova nabave kamenog materijala
- Povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
- Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta 
- Radovi na izgradnju potpornog zida na groblju u Pravutini

Savjet mladih Općine Žakanje 
Otvoren je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Općine Žakanje. Nije bilo prijavljenih kandidata te je Javni poziv poništen te nije imenovan novi sastav 
Savjeta mladih.

Sklopljeni ugovori

Redni
broj Predmet ugovora Ugovaratelj

Vrijednost
ugovora

Datum
sklapanja
ugovora

1. Ugovor za usluge WIFI podrške
Callidus GRUPA D.O.O.,
Ante Mike Tripala 1 99,00 kn + PDV 02.01.2020.

2. Ugovor o isporuci toplinske energije
Lidija, obrt za frizerske
usluge prema potrošnji 26.02.2020.

3.

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

Ministarstvo za
demografiju, Zagreb 247.500,00 18.03.2020.

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

HEP OPSKRBA d.o.o.
Zagreb prema potrošnji 05.03.2020.

5. Ugovor o opskrbi električnom energijom  

Petrol d.o.o.
Oreškovićeva 6/h, Otok 
10010 Zagreb prema potrošnji 24.03.2020.

6. Ugovor o kreditu broj:INJS-20-1100790
Hrvatska banka za
ovnovu i razvitak, Zagreb 1.060.000,00 05.05.2020.

7.

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

Društvo naša djeca Ozalj,
Kolodvorska 15. Ozalj 3.000,00 kn. 08.06.2020.

8.

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

NK "CROATIA 78"
Žakanje 58b, Žakanje 36.000,00 kn. 09.06.2020.

9. Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Marko Boldin, Brihovo
29, Žakanje 2976,60 kn. 05.06.2020.

10.

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

Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost 2628,25 kn. 19.06.2020.



11. Ugovor o kupoprodaji nekretnina
Zlatko Petrović, Žakanje 
58, Žakanje 2.091,00 kn. 25.06.2020.

12. Ugovor o pružanju poštanskih usluga HP-Hrvatska pošta d.d. 18.05.2020.

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

Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova
Europske unije 150.000,00 08.05.2020.

14.

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

TIGAR PGM d.o.o.
Andrije Hebranga 8,
KARLOVAC 233.750,00 23.06.2020.

15.

Ugovor o obavljanju poslova izrade
Projektnog prijedloga po Otvorenom
pozivu za bespovratna sredstva i
upravljanje projektom VEDECO TEAM D.O.O. 59.900,00 15.07.2020.

16. Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Marica Barbić, Žakanje 
19, 47 276 Žakanje 6.633,80 16.07.2020.

17.

Ugovor 16/2020 o vođenju stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova na 
pojačanom održavanju nerazvrstanih 
cesta u Općine Žakanje 

Tehnomodus d.o.o.,
Ulica Kneza Ljudevita
Posavskog 34a, Zagreb 7.150,00 16.07.2020.

18.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
programu/projektu iz sredstava proračuna 
Općine Žakanje za 2020. godinu 3/20 

Udruga Športsko društvo
Pravutina, Pravutina 51,
Pravutina 3.000,00 27.07.2020.

19.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
programu/projektu iz sredstava
proračuna Općine Žakanje za 2020. godinu 
04/20

DVD Pravutina,
Pravutina 51, 47 276
Žakanje 2.000,00 24.07.2020.

20.
Ugovor E-JN-01/20 za izvođenje radova 
pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta  

Ceste Karlovac d.d.
Belajske poljice,
Barilović, 47 270 Duga 
Resa 316.120,94 27.07.2020.

21.

Ugovor E-JN-09/20 za izvođenje radova na 
uređenju i asfaltiranju staze prema groblju 
i platoa ispred DVD-a u Bubnjarcima

Ceste Karlovac d.d.
Belajske poljice,
Barilović, 47 270 Duga 
Resa 78.416,25 27.07.2020.

22. Ugovor o radu na određeno vrijeme 
Biserka Žužinjak, Žakanje
31, Žakanje 4.062,51/mjesečno 14.08.2020. 

23. Ugovor o radu na određeno vrijeme 
Selime Dolinar, Jurovski
Brod 31, Žakanje 4.062,51/mjesečno 14.08.2020. 

24. Ugovor o radu na određeno vrijeme 
Marica Petrušić, Brihovo 
36, Žakanje 4.062,51/mjesečno 14.08.2020. 

25.
Ugovor o nabavi knjiga za učenike 
Osnovne škole Žakanje

Lin trgovina d.o.o. Vlatka
Mačeka 26, Karlovac 53.532,63 17.08.2020.

26.

Ugovor o sufinanciranju uređenja javne 
površine prilaza rijeci Kupi u MO Pravutina
naselje Pravutina

Nikola Crnić, Pravutina 
52A, Žakanje 670,00 kn 14.08.2020.

27. Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Milka Benko, Žakanjska
sela 30, Žakanje 446,90 kn 28.08.2020.

28. Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Knjigovodstveni servis
Dragičević d.o.o. Zrinskih 
i Frankopana 18, Ozalj 131.300,00 kn 27.08.2020.

29. Ugovor o poslovnoj suradnji 3/2020

Larix IG. D.o.o. Senjska
ulica 1/A, 47 000
Karlovac 20.000,00 kn 28.08.2020.

30.

Ugovor o financiranju troškova posebnog
linijskog prijevoza učenika osnovne škole s 
područja Općine Žakanje - iznad standarda 

Kladušan transturist,
Griče 52, Ribnik 

125,00 kn.
mjesečno/po 

učeniku 04.09.2020. 

31.

Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na
području Općine Žakanje 

BIG obrt za
elektroinstalacije i
građevinsku bravariju, 
Vrškovac 13, 47 280
Ozalj

sukladno
troškovniku 07.09.2020.



32.

Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova nabave kamenog materijala za
potrebe Općine Žakanje  

Kamenolom Žakanje
d.o.o. Sračak 1/b, Ribnik 246.058,75 01.09.2020.

33.
Ugovor o izradi Izvješća o stanju u 
prostoru Općine Žakanje 

Javna ustanova Zavod za
prostorno uređenje 
Karlovačke županije, 
Haulikova 1, 47 000
Karlovac 20.000,00 15.09.2020.

34.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
programu/projektu iz sredstava proračuna 
Općine Žakanje za 2020. godinu 06/20 

DVD Jurovski Brod,
Jurovski Brod, Žakanje 1.000,00 13.10.2020.

35.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
programu/projektu iz sredstava proračuna 
Općine Žakanje za 2020. godinu 05/20 

Udruga Ciciban, Žakanje
58, Žakanje 4.500,00 13.10.2020.

36.

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

MATICA
UMIROVLJENIKA,
Kurilovac 8, Ozalj 3.000,00 13.10.2020.

37.

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

UDVDR RH OGRANAK
ZRINSKI I FRANKOPAN 3.000,00 13.10.2020.

38.

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

Udruga pčelara Općine 
Žakanje 3.500,00 13.10.2020.

39.

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

Pikado klub Joker,
Brihovo 17, Žakanje 3.000,00 13.10.2020.

40.

Ugovor o sufinanciranju ugradnje
nadzemnih hidranata na području Općine 
Žakanje

Komunalno Ozalj d.o.o.
Ozalj 59.510,00 19.10.2020.

41.
Ugovor o pružanju usluga predškolskog
odgoja , obrazovanja i skrbi

Dječji vrtić Ćarolija, 
Žakanje 59D, Žakanje - 01.10.2020.

42. Ugovor o darovanju nekretnina
Boldin Janko (Ivan),
Brihovo 2/c, Žakanje 2.000,00 24.11.2020.

43. Ugovor o kupoprodaji nekretnina
Sin d.o.o., Dugavska 30,
Zagreb 46.125,00 16.11.2020.

44. Ugovor o kupoprodaji nekretnina
Bio peleti energija d.o.o.
Žakanje, Žakanje 58 165.325,00 23.11.2020.

45. Ugovor o pružanju usluga
Digital Media Group
d.o.o. - Opatija 19.995,00 26.11.2020.

46.
Ugovor br. 02/2020. o isporuci toplinske
energije

Vesna Hajsan-Dolinar,
Jurovo 1F, Žakanje prema potrošnji

47.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
programu/projektu 11/20

Udruga sportsko društvo
Bubnjarci, Bubnjarci 3.000,00 15.12.2020.

48.
Ugovor o pružanju usluge ustrojavanja
evidencije Registra imovine

Municipal d.o.o., Ante
Starčevića 5, Đakovo 

10.240,00 (bez
PDV-a) 16.12.2020.

49.

Ugovor o pružanju usluge ustrojavanja
evidencije Registra komunalne
infrastrukture

Municipal d.o.o., Ante
Starčevića 5, Đakovo 

10.240,00 (bez
PDV-a) 16.12.2020.

50.

Dodatak 5. Ugovoru broj 13005 o
licenciranju i održavanju informacijskog
sustava "MunicipalSoft"

Municipal d.o.o., Ante
Starčevića 5, Đakovo 99,20 / mjesečno 16.12.2020. 

51. Ugovor o djelu
Nevenka Gradištanac,
Žakanje 59, Žakanje 400,00 /mjesečno 29.12.2020. 

52.
Sporazum o partnerstvu u provedb i
projekta UP.04.2.1.07.0144

Udruga za djecu s
teškoćama u razvoju 
Zvončić 

Bez novčane 
naknade 03.11.2020.



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

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

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

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

Sport
Raspored sredstava Programa javnih potreba u sportu provodio se putem javnog poziva, a sa korisnicima
financijskih sredstava sklopljeni su Ugovori. Dodijeljena su sredstva NK Croatia’78.

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

Sufinanciran je produženi boravak učenika Osnovne škole Žakanje u iznosu od 62.729,77 kn, a 10.000,00 
kn je usmjereno Osnovnoj školi Žakanje za nabavu računala. 

Socijalni program
Na temelju podnesenih zahtjeva u skladu sa Socijalnim programom isplaćivane su pomoći i naknade : za 
opremanje novorođenčadi, podmirenje troškova prijevoza  učenika, prigodni darovi za blagdane . 

Vatrogastvo
Temeljem Zakona o vatrogastvu u Proračunu Općine Žakanje planirana su sredstva za financiranje javnih 
potreba u vatrogastvu, te su  tijekom razdoblja isplaćivane tekuće i kapitalne pomoći Vatrogasnoj 
zajednici Općine Žakanje 

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

Ostale društvene djelatnosti
Redovito je plaćana članarina LAG-u Vallis Colapis, koja iznosi 450,00 kuna mjesečno. 

Sredstva namijenjena za razvoj civilnog društva raspoređivala su se putem javnog poziva, sukladno 
važećim propisima, o čemu je sa korisnicima financijskih sredstava sklopljen Ugovor. 

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

Poljoprivreda
Utvrđen je prijedlog  Programa potpora poljoprivredi na području Općine Žakanje. Sukladno Programu 
raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva. Nakon što je utvrđeno da je zahtjev potpun i zadovoljava 
propisane uvjete za pojedine mjere, donosilo se rješenje o isplati.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu raspisan je Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje. Nakon dobivenog pozitivnog 



prethodnog mišljenja Karlovačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Odluku o izboru 
najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Žakanje, te nakon ishođenja pozitivnog prethodnog mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora 
nadležnog županijskog državnog odvjetništva, općinski načelnik Općine Žakanje i najpovoljniji ponuđač 
sklopili su ugovor o prodaji.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu raspisan je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje. Nakon dobivenog pozitivnog 
prethodnog mišljenja Karlovačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Odluku o izboru 
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Žakanje, te nakon ishođenja pozitivnog prethodnog mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora 
nadležnog županijskog državnog odvjetništva, općinski načelnik Općine Žakanje i najpovoljniji ponuđači 
sklopili su ugovor o zakupu.

Gospodarstvo
U skladu s Programom razvoja gospodarstva isplaćivane su subvencije ne temelju podnesenih zahtjeva i 
priložene dokumentacije. Isplaćene subvencije redovno su se unosile u Registar državnih potpora 
Ministarstva financija.

Temeljem raspisanog Javnog natječaja prodano je zemljište u Poslovnoj zoni Žakanje ukupne površine 
11.865 m2 po cijeni od 25,00 kn/m2, što je ukupno 296.625,00 kn.

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

Stipendije
Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s 
područja Općine Žakanje za školsku/akademsku godinu 2020./2021.g. Dodijeljeno je 5 stipendija 
učenicima srednjih škola te 4 stipendije studentima. 

Zaduživanje
Općina Žakanje zadužila se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1.078.550,00 kuna, na rok 
od 5 godina, po kamatnoj stopi 1,75%, svrhu provedbe projekta rekonstrukcije javne rasvjete.

Projekti
Na Javni poziv u okviru mjere 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Programa ruralnog razvoja prijavljen je projekt „Konverzija panjače običnog graba i šikare u šumu hrasta 
kitnjaka visokog uzgojnog oblika“ u vrijednosti od 282.043,35 kn. Rezultati natječaja nisu još objavljeni. 

Na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prijavljen je projekt „Pojačano održavanje 
nerazvrstanih cesta na području općine Žakanje u vrijednosti od 850.000,00 kuna. Projekt nije odobren 
za sufinanciranje.

Općina Žakanje prijavila se na Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske 
djelatnosti u 2020. godini Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te je odobrena
potpora i zaključen ugovor o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 247.500,00 kuna, a namijenjena 
je za sufinanciranje plaća zaposlenog osoblja  Dječjem vrtiću „Čarolija“, Žakanje. 

Na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen je projekt „Pojačano 
održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Žakanje“ u vrijednosti od 1.089.483,13 kn. Odobreno 
je sufinanciranje projekta u iznosu od 150.000,00 kuna.

Na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen je za sufinanciranje projekt „Izgradnja reciklažnog
dvorišta u Žakanju“. Rezultati natječaja nisu još objavljeni. 



Na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen je projekt
„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Donji Bukovac Žakanjski- Bubnjarački Brod“ u iznosu od 1.215.000,00 
kuna. Rezultati natječaja nisu još objavljeni. 

Na Javni poziv u okviru mjere 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 
infrastrukture, Programa ruralnog razvoja, prijavljena su dva projekta, „Uređenje pješačke staze 
Veprina“ i „Uređenje vidikovca na Jugovcu“. Rezultati natječaja još nisu objavljeni. 

Proveden je projekt „WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama” te je na više
lokacija javnih površina na području Općine Žakanje postavljen bežićni Internet. Ukupna vrijednost 
projekta iznosi 121.812,15 kn, a bespovratna potpora iznosi 15.000 eura

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je Poziv „Prostori sudjelovanja- razvoj programa
revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice. Općina Žakanje u 
partnerstvu s Udrugom za djecu s teškoćama u razvoju Zvončić prijavila se na natječaj te projekt odobren 
za sufinanciranje.

Ostalo
Redovno su podnošena izvješća: Izjava o fiskalnoj odgovornosti, Izvješće o nepravilnostima, Izvješće o 
provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama i druga izvješća prema zakonskim obvezama. 

Načelnik Općine Žakanje 10. veljače 2020.g.  temeljem članka 48. Zakona  o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 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 članka 43. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ 
broj 03/09, 01/13, 01/18, 01/20) donio je Odluku o razrješenju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o.,   kojom 
se razrješuje dosadašnji član Skupštine Azelija-eko d.o.o. Sanja Smukavić, Jugovac 13, Žakanje i Odluku  
o imenovanju člana Skupštine Azelija-eko d.o.o., kojom se za člana Skupštine Azelija-eko d.o.o. umjesto 
dosadašnjeg člana Sanje Smukavić, imenuje Irena Hribljan, Jurovski Brod 6, Žakanje. 

Tijekom 2020. godine održavani su sastanci i koordinacije Stožera civilne zaštite Općine Žakanje zbog 
pandemije koronavirusa.

III. ZAKLJUČAK: 

Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca  2020. 
godine. Načelnik je tijekom godine surađivao s susjednim Općinama i Gradovima, odazivao se na 
sastanke koje je organizirala Karlovačka županija i druge institucije, odazivao se na pozive drugih općina 
i gradova na proslave raznih prigoda, sudjelovao je godišnjim skupštinama udruga civilnog društva, te
obavljao i druge aktivnosti sukladno Statutu i Zakonima.

IV. Ovo Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine objavit će se u 
„Službenom glasniku Općine Žakanje“. 

   NAČELNIK PREDSJEDNIKA
          OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Jurkaš               Zlatko Bućan


