
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OKUČANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 3. /treće/ sjednice Općinskog vijeća Općine Okučani koja je održana 14. rujna 2021. godine, 

u Društvenom domu Okučani, 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 Ivana Mijatović. 

Sjednici nisu nazočni: Borislav Ojdanić, Marija Prachar 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  Tamara Blažević- 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 2. 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 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

OKUČANI ODRŽANE  6. SRPNJA 2021. GODINE 

 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 2. 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. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG 

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

 

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

a) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O 

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

b) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

c)  RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

d) RAZMATRANJE  I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

 

e) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

f) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

g)  RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2020. 

GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O CIJENI GRAĐEVINSKOG 

ZEMLJIŠTA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI OKUČANI; 

 

6. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI; 

 



7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA OPĆINE 

OKUČANI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2021. GODINE I DONOŠENJE 

ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA 

OPĆINE OKUČANI I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU OKUČANI I 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

9. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU STERILIZACIJE 

I KASTRACIJE PASA I MAČAKA; 

 

10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINE 

OKUČANI ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2020. GODINE I DONOŠENJE 

ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

11. RAZLIČITO. 

 

 

 

TOČKA 1. AKTUALNI SAT 

  

Predsjednik Vijeća daje riječ Načelniku da izvijesti o aktualnostima. Načelnik pozdravlja 

prisutne i izvještava kako su u tijeku radovi na Društvenom domu Vrbovljani, zatim završena 

je natječajna dokumentacija za projekt reciklažo dvorište, a sredinom kolovoza započeli su 

radovi. Dobili smo sjeckalicu i sve što je išlo uz taj projekt. 

U planu je izrada autobusnih stajališta. 

Općina Okučani i Brodsko – posavska županija potpisali su ugovor i obavili kontrolu plodnosti 

tla na način da županija financira 50% a Općina 30% i sam korisnik plaća 20% troškova. 

Nabavljene su žute i plave kante za odlaganje papira i plastike i dio kanti je podijeljen 

stanovnicima Općine Okučani. 

U Dječjem vrtiću „Bljesak“ u Okučanima upisano je ove godine 30 polaznika s područja Općine 

Okučani i 15 s područja Općine Gornji Bogićevci. 

Boravak djece u vrtiću roditelji s područja Općine Okučani plaćaju 300,00 kn a roditelji djece 

s područja Općine Gornji Bogićevci iznos od 500,00 kuna. 

Općina Okučani kupila je za sve učenike Osnovne škole Okučani radne bilježnice i pribor. 

Potpisan je Ugovor za isporuku robe za opremanje Društvenog doma u Okučanima. 

Potpisa je Ugovor za sufinanciranje unutarnjeg uređenja Policijske postaje u Okučanima, u 

tome su sudjelovale četiri općine (Gornji Bogićevci, Stara Gradiška, Dragalić i Okučani). 

 

Predsjednik zahvaljuje Načelniku te pita ima li pitanja. 

 

Za riječ se javlja Siniša Martinović- zamjenik načelnika iz redova pripadnika srpske nacionalne 

manjine te navodi kako je na sjednici općinskog vijeća prozvan od strane vijećnika Borislava 

Ojdanića kako nije prisutan na sjednicama Općinskog vijeća i kako nije prisutan na svom 

radnom mjestu. 



Zamjenik načelnika je rekao da ne može biti prisutan na sjednicama Općinskog vijeća  ako je 

prije poziva za sjednicu potvrdio svoj dolazak na neki drugi sastanak na kojem mora biti 

nazočan i gdje se raspravlja o pitanjima i interesima nacionalnih manjina. Zatim je rekao kako 

je njegovim zaslugama u Općinu Okučani stiglo 50.000,00 eura vrijednosti bijele tehnike i 

strojeva. 

Zatim je predsjednik vijeća Ivica Pivac rekao da pojasni tko je to imao pravo dobiti, jer ima 

pritužbe od strane pripadnika nacionalne manjine da su jedni dobili a drugi nisu? 

Siniša je rekao da su to pravo mogli ostvariti samo oni koji su bili izbjeglice u Srbiji. 

Za riječ se javlja Milenko Ećimović, SDSS, te navodi kako još nije dobio podatak o osobama 

koje su dobile pomoć od Općine za kupnju nekretnine, iznos od 35.000,00 kuna. 

Načelnik odgovara kako se popis nalazi u Općini i da može doći vidjeti. 

 

Zaključujem točku 1. Dnevnog reda i prelazimo na 2. točku. 

 

 

TOČKA 2.  RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG 

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Oduke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Okučani 

za 2021. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje Odluke daje Sonja Bošnjaković stručni suradnik za proračun i financije općine 

Okučani. 

Odluku su vijećnici primili u materijalnima za 3. sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik prijedlog daje na raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik Odluku 

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

glasovanja donesena Odluka o  usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine 

Okučani za 2021. godinu. 

 

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

 

TOČKA 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU 

 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Proračuna općine Okučani za 2021. godinu je općinski 

načelnik. 

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

Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna općine Okučani za 2021. godinu ,vijećnici su primili u 

materijalnima za 3. sjednicu Općinskog vijeća.  

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

dopune Proračuna općine Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova 

„za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene I. izmjene i dopune proračuna 

općine Okučani za 2021. godinu. 

 

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

 

 



a) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O 

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

Predlagatelj I. izmjene i dopune odluke o izvršavanju Proračuna općine Okučani za 2021. 

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 2021. godinu, 

vijećnici su primili u materijalima za 3. 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 2021. godinu na glasanje i utvrđuje 

da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena I. izmjena i 

dopuna Odluke o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2021. godinu. 

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

 

b) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA 

OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI 

ZA 2021. GODINU; 

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

području općine Okučani za 2021. 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 2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 3. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

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

dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 

2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesene I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

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

 

c) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

 

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

općine Okučani za 2021. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

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

općine Okučani za 2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 3. 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 2021. 

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



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

području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

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

 

d) RAZMATRANJE  I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

 

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

Okučani za 2021. 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 2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 3. 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 2021. 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 2021. godinu. 

 

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

 

e) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

Predlagatelj I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i 

obrazovanju  na području općine Okučani za 2021. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i 

obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima 

za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području 

općine Okučani za 2021. 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 

predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

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

 

 

f) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH 

POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

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

za 2021. 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 

2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 3. 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 2021. 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 

2021. godinu. 

 

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

 

g) RAZMATRANJE I USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

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

na području općine Okučani za 2021. 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 2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 3. 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 2021. 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 

2021. godinu. 

 

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

 

TOČKA 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU I 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

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

2020. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

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

2020.godinu, vijećnici su primili u materijalima za 3. 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 za 2020. godinu 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 2020. godinu. 

 

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

 

 

 



TOČKA 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O CIJENI GRAĐEVINSKOG 

ZEMLJIŠTA U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI OKUČANI; 

 

Predlagatelj Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u Proizvodno poslovnoj zoni Okučani  je 

općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u Proizvodno poslovnoj zoni Okučani , 

vijećnici su primili u materijalima za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

građevinskog zemljišta u Proizvodno poslovnoj zoni Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 10 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluku o cijeni 

građevinskog zemljišta u Proizvodno poslovnoj zoni Okučani. 

 

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

 

 

TOČKA 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

općine Okučani  je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Ruža Vidović, stručni suradnik za praćenje prostornog planiranja i 

poljoprivredno zemljište. 

Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine 

Okučani u materijalima za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Za riječ se javlja Gordana Kljaić /SDP/  i pita radi li se to o istom koncesionaru koji je bio i do 

sada ili je to netko drugi? 

Načelnik odgovara da nije isti. 

Nitko se više ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Odluku o davanju koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području općine Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova 

„za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluku o davanju koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Okučani. 

 

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

 

TOČKA 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA 

OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2021. GODINE I DONOŠENJE 

ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Izvješća o radu načelnika općine Okučani za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine   

je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Izvješća o radu načelnika općine Okučani u za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine 

u materijalima za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

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



doneseno Izvješća o radu načelnika općine Okučani za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine   

je općinski načelnik. 

 

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

 

 

TOČKA 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA 

OPĆINE OKUČANI I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU OKUČANI I 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

Predlagatelj Procjene ugroženosti od požara općine Okučani i Plan zaštite od požara općine 

Okučani   je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Zaključka vijećnicu su primili u materijalima za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

ugroženosti od požara općine Okučani i Plan zaštite od požara za općinu Okučani  na glasanje 

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

Procjene ugroženosti od požara općine Okučani i Plan zaštite od požara općine Okučani.  

 

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

 

 

TOČKA 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU 

STERILIZACIJE I KASTRACIJE PASA I MAČAKA; 

 

Predlagatelj Odluke o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Zaključka vijećnicu su primili u materijalima za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

ugroženosti od požara općine Okučani i Plan zaštite od požara za općinu Okučani  na glasanje 

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

Procjene ugroženosti od požara općine Okučani i Plan zaštite od požara općine Okučani.  

 

TOČKA 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU 

OPĆINE OKUČANI ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2020. GODINE I DONOŠENJE 

ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Izvješća o stanju u prostoru općine Okučani za razdoblje 2017. – 2020. godine  je 

općinski načelnik. 

Obrazloženje daje općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog Zaključka vijećnicu su primili u materijalima za 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

ugroženosti od požara općine Okučani i Plan zaštite od požara za općinu Okučani  na glasanje 

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

Izvješće o stanju u prostoru općine Okučani za razdoblje 2017. – 2020. godine. 

 

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

 



 

TOČKA 11. RAZLIČITO 

 

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

19:10 sati.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OKUČANI 

 

KLASA: 021-05/21-01 

URBROJ:2178/21-01-21-01 

Okučani, 14. rujna 2021. godine 

 

Voditeljica zapisnika                 Predsjednik Općinskog vijeća  

Sanja Markanović Općine Okučani 

Ivica Pivac 

 


