
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OKUČANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 9. /devete/ sjednice Općinskog vijeća Općine Okučani koja je održana 25. listopada 2022. 

godine, u Općinskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 

Sjednica je započela u 18:00 sati.  

 

Na sjednici je nazočno 10 od ukupno 13 pozvanih vijećnika i to: Ivica Pivac, Josip Agatić, 

Branko Šimonji, Perica Maras, Dragan Šimić, Marinka Blažević, Milan Vučković, Gordana 

Kljaić, Milenko Ećimović i Borislav Ojdanić. 

Sjednici nisu nazočni: Marija Kulundžić, Ivana Mijatović i Anita Matić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Okučani utvrđuje da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, 

odnosno da postoji kvorum za pravovaljani rad i odlučivanje. 

Pored vijećnika Općinskog vijeća na sjednici su nazočni i: Aca Vidaković- načelnik Općine, 

Siniša Martinović- zamjenik načelnika iz redova srpske nacionalne manjine, Ruža Vidović- 

županijska vijećnica, Sonja Bošnjaković- stručni suradnik za proračun i financije, Sanja 

Markanović- stručni suradnik za opće i upravne poslove i  Snježana Redžić- Radio „Bljesak“.  

 

Sjednicom je predsjedavao i rukovodio Ivica Pivac- predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Okučani.  

Zapisnik je vodila Sanja Markanović- stručni suradnik za opće i upravne poslove Općine 

Okučani. 

 

Nazočni su uz poziv na sjednicu dobili i zapisnik sa 8. sjednice općinskog vijeća pa je 

predsjedavajući dao Zapisnik na raspravu.  

Nakon zaključene rasprave predsjedavajući je dao Zapisnik na usvajanje. Općinsko vijeće je 

glasovanjem sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

OKUČANI ODRŽANE  11. KOLOVOZA 2022. GODINE 

 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 8. sjednice, predsjedavajući je dao na razmatranje dnevni red koji 

su nazočni dobili uz poziv na sjednicu. 

 

Općinsko vijeće je glasovanjem sa 10 „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ usvojilo slijedeći  



 

DNEVNI RED 

 

1. AKTUALNI SAT; 

 

2. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. 

GODINU; 

 

3. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

4. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

5. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

6. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

7. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

8. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

9. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

10. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ORGANIZIRANJA I 

PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI 

ZA 2022. GODINU; 

 

11. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD 

PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

 

12. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU; 

 

13. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, PRODAJE 

IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJA NA 

KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU 

NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA 2022. GODINU; 

 



14. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

15. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA 

NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

16. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI; 

 

17. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I POKAZATELJIMA UČINKOVITOSTI 

UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI; 

 

18. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA 

IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG 

POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA; 

 

20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA 

PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA NA PODRČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

21. RAZLIČITO. 

 

 

 

TOČKA 1. AKTUALNI SAT 

  

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne i daje riječ Načelniku da izvijesti o aktualnostima od 

protekle sjednice do danas. Načelnik pozdravlja prisutne i izvještava o aktivnostima koje su 

realizirane i koje su u tijeku.  Završen je geodetski elaborat ŽC Okučani – Gređani i u tijeku je 

izrada projektne dokumentacije. Završen je projekt Reciklažno dvorište i dobivena je uporabna 

dozvola. Radovi na Društvenom domu Vrbovljani su pri završetku i slijedeća sjednica 

Općinskog vijeća održati će se u Domu u Vrbovljanima. Radovi na Industrijskoj zoni  su isto 

tako u tijeku.  

Načelnik je upoznao vijećnike da Općina Okučani nije prošla na natječaju za provedbu 

programa „Zaželi“  zbog pogreške djelatnica iz LAG-a koje su taj natječaj provodile. 

I načelnik Općine i Predsjednik Općinskog vijeća iskazali su nezadovoljnost njihovim radom 

kao i vijećnici. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milenko Ećimović/SDSS/ i Borislav Ojdanić /SDP/. 

Predsjednik zahvaljuje Načelniku  i vijećnicima te pita ima li pitanja. 

 



Kako pitanja nije bilo. Predsjednik zaključuje 1. točku dnevnog reda i prelazi na 2. točku 

dnevnog reda. 

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 

2022. GODINU; 

Predlagatelj I. izmjene i dopune proračuna općine Okučani za 2022. godinu je općinski 

načelnik. 

Obrazloženje I. izmjene i dopune Proračuna općine Okučani za 2022. godinu daje Sonja 

Bošnjaković stručni suradnik za proračun i financije općine Okučani. Izmjene i dopune 

Proračuna Općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalnima za 9. sjednicu 

Općinskog vijeća.  

Predsjednik prijedlog daje na raspravu.  U raspravi sudjeluje Milenko Ećimović /SDSS/. Koji 

govori da nije prvi puta da se preko LAG-a prijavljujemo na natječaj i da se dogodi problem. 

Kako nitko nije provjerio dokumentaciju u tijeku natječaja? Vijećnik Borislav Ojdanić /SDP/ 

govori kako već duže vrijeme upozorava da s LAG-om imamo problem, kako i sa Vodovodom 

Zapadna Slavonija, sve te agencije su osnovane same za sebe i za ljude koji tamo rade. Nakon 

zaključene rasprave Predsjednik daje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2022. 

godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 8 glasova „za“, nitko „protiv“ i 2 „suzdržana“ od 

glasovanja donesene I. izmjene i dopune Proračuna Općine Okučani za 2022. godinu. 

 

/Izmjene i dopune Proračuna u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 3. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZVRŠAVANJU 

PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna općine Okučani za 2022. 

godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Sonja Bošnjaković stručni suradnik za proračun i financije općine Okučani. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2022. godinu, 

vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Odluke o izvršavanju Proračuna općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje 

da je sa 8 glasova „za“, nitko „protiv“ i 2 „suzdržana“ od glasanja donesena I. izmjena i dopuna 

Odluke o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2022. godinu. 

/Odluka u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. 

GODINU; 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na 

području općine Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 



Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na 

području općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  U raspravi sudjeluje vijećnik Borislav Ojdanić /SDP/ koji govori 

da je Proračun Općine Okučani ne realan. To govorim dug niz godina. Proračun je svake godine 

„napuhan“ da bi to sve bolje izgledalo i onda se rebalansom smanjuje. Zašto onda ako nam je 

to potrebno zbog dobivenih sredstava ne radimo rebalansom povećanje Proračuna jer kako 

uvijek možemo rebalansom smanjivati tako možemo i povećavati ako je to potrebno a ne da 

Proračun svake godine bude nekoliko milijuna više. Dajte napravite jednom Proračun da bude 

kako treba. 

Načelnik je odgovorio vijećniku da je to potrebno uvrstiti u Proračun i da je do sada izvršenje 

Proračuna oko 14.000.000,00 kuna. Nakon zaključene rasprave Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa građenja  komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. 

godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 8 glasova „za“, nitko „protiv“ i 2 „suzdržana“ od glasanja 

donesene I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine 

Okučani za 2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 5. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. 

godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 8 glasova „za“, nitko „protiv“ i 2 „suzdržana“ od glasanja 

donesene I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Okučani za 2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani 

za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 

2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2022. godinu na 



glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 

2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani 

za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 

2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 2022. godinu na 

glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 

2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Okučani za 2022. godinu 

na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Okučani za 2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 



Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2022. godinu 

na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Okučani za 2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 10. I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 

području općine Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 

području općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani 

za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesene I. izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i 

spašavanja na području općine Okučani za 2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 11.  I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD 

PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 

državnom vlasništvu na području općine Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 

vlasništvu na području općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 

9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na 

području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene I. izmjene i dopune Programa utroška 

sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Okučani za 

2022. godinu. 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 



 

TOČKA 12. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA 

SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

općine Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području 

općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Okučani za 2022. 

godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od 

glasanja donesene I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na 

području općine Okučani za 2022. godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA 

SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJA NA 

KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. 

GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa 

za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na 

korištenje izravnom pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike hrvatske za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje 

izravnom pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za 2022. godinu vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom 

pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko 

„suzdržan“ od glasanja donesene I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih 

od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, 

davanja na korištenje izravnom pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike hrvatske za 2022. godinu. 

 



/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE 

ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Okučani za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području općine Okučani za 2022. godinu, vijećnici su primili u 

materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje I. izmjene i 

dopune Programa  utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene I. izmjene i dopune Programa utroška naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Okučani za 2022. 

godinu. 

 

/Program u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 15. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O NERAZVRSTANIM 

CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Okučani  je 

općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Okučani, 

vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje vijećnik Milenko Ećimović /SDSS/ koji 

govori da ima još naselja u kojima treba održavati ceste primjerice Širinci itd., te ceste nisu 

nigdje svrstane, njih nitko ne održava. Nakon zaključene rasprave  Predsjednik daje Izmjene i 

dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Okučani  na glasanje i utvrđuje da 

je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene Izmjene i dopune 

Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Okučani. 

 

/Odluka u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI; 

 

 



Predlagatelj Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi je 

općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, 

vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Odluku o 

proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi na glasanje i utvrđuje da 

je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluka o 

proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. 

 

/Odluka u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I POKAZATELJIMA 

UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Odluke o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom na području općine Okučani je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom 

infrastrukturom na području općine Okučani, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Odluku o 

kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području 

općine Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesena Odluka o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom na području općine Okučani. 

 

/Odluka u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 18. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani za 

2021. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani za 2021. godinu, 

vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Izvješće o 

provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani na glasanje i utvrđuje da je 

sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja doneseno Izvješće o provedbi 

plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani za 2021. godinu. 

  

/Izvješće i Zaključak u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 



TOČKA 19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH 

NEPOGODA; 

 

Predlagatelj Rješenja o izboru predsjednika i članova općinskog povjerenstva za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika i članova općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda, vijećnici su primili u materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Prijedlog 

Rješenja o izboru predsjednika i članova općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko 

„suzdržan“ od glasanja doneseno Rješenja o izboru predsjednika i članova općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

  

/Rješenje u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA 

ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA NA PODRČJU OPĆINE OKUČANI 

 

Predlagatelj Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i 

prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i 

prodaju poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani, vijećnici su primili u 

materijalima za 9. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Prijedlog Odluke 

o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 10 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluka o imenovanju 

Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta 

na području Općine Okučani. 

  

/Odluka u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

  

 

TOČKA 21. RAZLIČITO; 

Vijećnik Milenko Ećimović /SDSS/ pitao je Načelnika što se radi po pitanju napuštenih kuća i 

zaraslih okućnica? 

Načelnik je odgovorio da je komunalni redar na terenu da šalje obavijesti vlasnicima kuća i da 

se rješava ta problematika. 

Kako je Dnevni red iscrpljen, a drugih pitanja nije bilo, Predsjednik zaključuje ovu sjednicu u 

19:30 sati.  

 



 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OKUČANI 

 

KLASA: 021-05/21-01 

URBROJ:2178/21-01-21-01 

Okučani, 25. listopada 2022. godine 

 

Voditeljica zapisnika                 Predsjednik Općinskog vijeća  

Sanja Markanović                                                                                           Ivica Pivac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


