
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OKUČANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 4. /četvrte/ sjednice Općinskog vijeća Općine Okučani koja je održana 03. prosinca 2021. 

godine, u Društvenom domu Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1. 

 

Sjednica je započela u 18:00 sati.  

 

Na sjednici je nazočno 13 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, Ivana Mijatović, Borislav Ojdanić, Marija Prachar i Anita Matić. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Okučani utvrđuje da je na sjednici nazočno 13 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 pripadnika srpske nacionalne manjine, Ruža 

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

Sanja Markanović- stručni suradnik za opće i upravne poslove, Tamara Blažević 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 3. sjednice Općinskog vijeća pa je 

predsjedavajući dao Zapisnik na raspravu.  

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

glasovanjem sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

OKUČANI ODRŽANE  14. RUJNA 2021. GODINE 

 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 3. sjednice, predsjedavajući je dao na razmatranje dnevni red koji 

su nazočni dobili uz poziv na sjednicu. 

 



Općinsko vijeće je glasovanjem sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ usvojilo 

slijedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. AKTUALNI SAT; 

 

2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU S 

PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU; 

 

3.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 

2022. GODINU; 

 

4. PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

5. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

6. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 

2022. GODINU; 

 

7. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

8. PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM 

POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJU NA KORIŠTENJE 

IZRAVNOM POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

9. PRIJEDLOG PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

10. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I 

STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI 

ZA 2022. GODINU; 

 

11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

12. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 



13. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

15. PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2022. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 

FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU; 

 

17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI 

UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM 

OPĆINE OKUČANI ZA 2019. I 2020. GODINU; 

 

18. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU 

PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU; 

 

19. PRIJEDLOG ODLUKE ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI; 

 

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D RAVNATELJA NARODNE 

KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI; 

 

21. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD. KOMUNALNOG 

PODUZEĆA „SLOBOŠTINA“ D.O.O I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O 

USVAJANJU; 

 

22.  RAZLIČITO. 

 

 

TOČKA 1. AKTUALNI SAT 

  

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

prisutne i izvještava da je raspisan natječaj za izgradnju komunalne infrastrukture za 

Proizvodno poslovnu zonu Okučani i da je 10. prosinca otvaranje ponuda pristiglih na natječaj. 

U tijeku je izvođenje radova za reciklažno dvorište. 

Radovi na Društvenom domu u Vrbovljanima produženi su za 2 mjeseca. 

Općina Okučani i Brodsko – posavska županija potpisali su ugovor za kontrolu plodnosti tla na 

način da županija financira 50% , Općina 30% i sam korisnik plaća 20% troškova.  

Općina Okučani izradila je Program divljači za područje općine Okučani. 

Svim stanovnicima naše općine podijeljene su žute i plave kante za odlaganje papira i plastike. 

Općina je dobila odluku Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje troškova za uklanjanje 

divljih deponija. 

U tijeku je natječaja za imenovanje pročelnika JUO općine Okučani. 



Svim korisnicima zajamčene minimalne naknade isplaćena je naknada za ogrjev za 2021. 

godinu. 

Završeni su svi sudski procesi po pitanju ribnjaka u Vrbovljanima i sada PP Orahovica napokon 

može ući u posjed i raditi. 

U Okučanima se održava advent prema Programu te je 28.11.2021. godine bilo paljenje I. 

Adventske svijeće uz molitvu na Trgu dr. Franje Tuđmana, zatim za 05.12.2021. predviđeno je 

paljenje II. Adventske svijeće, zatim podjela paketića za svu djecu do 3. razreda Osnovne škole, 

zatim 12.12.2021. godine paljenje III. Adventske svijeće uz podjelu pšenice i kalendara za 

2022. godinu i 19.12.2021. godine paljenje IV. Adventske svijeće te kazališna predstava za 

djecu u izvedbi  Kazališne družine Ivane Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda. 

 

Predsjednik zahvaljuje Načelniku te pita ima li pitanja. 

 

Za riječ se javlja Milenko Ećimović /SDSS/- i postavlja pitanje načelniku, spomenuli ste u 

uvodnom izlaganju da se produžuju rokovi za završetak radova na Društvenom domu u 

Vrbovljanima, zašto se to radi,  a oni su počeli kasnije dva mjeseca raditi nakon potpisivanja 

ugovora, ja im to ne bi dozvolio, neka plate penale? 

Načelnik je odgovorio da veliki broj izvođača radova traže produžetak radova zbog situacije sa 

bolesti COVID-19 i zbog poskupljenja građevinskog materijala te im je zbog tih razloga 

produženo izvođenje radova odnosno završetak radova. 

Za riječ se javila Gordana Kljaić /SDP/- te je pitala koliko stanovnika ima u Vrbovljanima, zbog 

izgradnje doma u Vrbovljanima/? 

Načelnik je odgovorio da ima oko 250 stanovnika prema podacima iz popisa stanovništva iz 

2011. godine, da tamo ima puno djece i da su ti ljudi zaslužili novi Društveni dom. 

 

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

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU S 

PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU;  

 

Predlagatelj Proračuna općine Okučani za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

je Općinski načelnik. 

Obrazloženje Proračuna daje  Općinski načelnik. 

Proračun općine Okučani za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i obrazloženje   

vijećnici su primili u materijalnima za 4. sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik prijedlog daje na raspravu.  

Za riječ se javlja Borislav Ojdanić /SDP/- te govori da će biti suzdržan prilikom glasovanja za 

Proračun te navodi da je proračun svake godine isti, niša se ne mijenja, samo se sve prepisuje, 

u Okučanima nema kanalizacijske mreže, domovi se svakih nekoliko godina renoviraju, samo 

se „šminka“, gdje su radna mjesta? Izvorni prihodi su mali, ovisimo o pomoći drugih. Za 

vrijeme ove pandemije ne pomaže se poduzetnicima, nismo oslobođeni ni komunalne naknade 

ni ničega. 

Načelnik je odgovorio da je općina Okučani jedina u našoj županiji koja je pomogla obrtnicima 

i poduzetnicima na početku pandemije sa iznosom od 5.000,00 kuna po zahtjevu i isplaćeno je 

105.000,00 kuna. 

U Proračunu je predviđeno financiranje  za projekte, veliki projekt Komunalna infrastruktura u 

industrijskoj zoni i drugi projekti. 



Zatim Program za mlade obitelji, obrtnike i poduzetnike, sufinanciranje osnovnog i 

srednjoškolskog obrazovanja, studenata, udruga, kultura, sport i socijalna skrb na našem 

području. 

U Okučanima se boravak djece u dječjem vrtiću plaća 300,00 kuna zašto to sve ne spominjete. 

Svaki put u obrazloženju Proračuna napominjemo da bez projekta koji su planirani u Proračunu 

ne može se javljati na natječaje. 

Za riječ se javlja Gordana Kljaić /SDP/ - u Proračunu je predviđeno izgradnja biciklističke staze 

u Ulici  kardinala bl. A. Stepinca, to je za svaku pohvalu. 

Ulica 121. brigade HV, što će se raditi? Načelnik odgovara da će Županijska uprava za ceste 

asfaltirati dio od šumarije do željezničkog kolodvora. 

U Ulici S. Radića nogostup je s lijeve strane, gdje je nestao s desne strane, a bio je? 

Nakon završene rasprave Predsjednik  daje na glasanje i utvrđuje da je sa 11 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i 2 „suzdržana“ od glasovanja donesen Proračun općine Okučani za 2022. godinu s 

projekcijama za 2023. i 2024. godinu. 

 

/Proračun općine Okučani za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu s 

obrazloženje  u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 3.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE 

OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

Predlagatelj Odluke o izvršavanju proračuna općine Okučani je Općinski načelnik. 

Pojašnjenje Odluke daje Općinski načelnik. 

Odluku o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su 

primili u materijalnima za 4. sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik otvara raspravu. 

Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Odluku o izvršavanju Proračuna općine 

Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i 2 „suzdržana“ od 

glasanja donesena Odluka o izvršavanju Proračuna općine Okučani za 2022. godinu. 

 

/Odluka o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2022. godinu u privitku Zapisnika i čini 

njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

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

godinu  je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje  Općinski načelnik. 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani s 

obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu  na glasanje i 

utvrđuje da je sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i 2 „suzdržan“ od glasanja donesen Program 

građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu. 

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



TOČKA 5. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

Predlagatelj Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 

2022. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik Aca Vidaković. 

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

godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje 

i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2022. godinu. 

 

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

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA 

ZA 2022. GODINU; 

 

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu je općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu s obrazloženjem, 

vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova 

„za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Program utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2022. godinu 

 

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

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području općine Okučani za 2022. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području općine Okučani za 2022. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u 

materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine 

Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko 

„suzdržan“ od glasanja donesen Program 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 8. PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA, DAVANJU NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM I NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

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

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanju na korištenje izravnom 

pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Okučani za 2022. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanju na korištenje izravnom 

pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Okučani za 2022. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili u 

materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja, davanju na korištenje izravnom pogodbom i naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ 

i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

zakupa za ribnjake, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanju na 

korištenje izravnom pogodbom i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Okučani za 2022. godinu. 

 

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

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine 

Okučani za 2022. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik Aca Vidaković. 

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

za 2022. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog 

vijeća. 

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

organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2022. godinu 

na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesen Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području općine Okučani 

za 2022. godinu. 

 

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

 



TOČKA 10. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I 

STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2022. GODINU; 

 

Predlagatelj  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. 

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

području općine Okučani za 2022. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima 

za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje 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 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesen Program 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 11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

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

godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

potreba u obrazovanju na području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da 

je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Program javnih 

potreba u obrazovanju na području općine Okučani za 2022. godinu 

 

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

 

TOČKA 12. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

 

Predlagatelj programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2022. godinu; 

je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

potreba u kulturi na području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 13 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Program javnih potreba u 

kulturi na području općine Okučani za 2022. godinu. 



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

 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj programa javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 2022. godinu; 

 je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

potreba u sportu na području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 13 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Program javnih potreba u 

sportu na području općine Okučani za 2022. godinu. 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2022. 

godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje 

da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Program javnih 

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

 

TOČKA 15. PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

Predlagatelj Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani za 2022. godinu je 

Općinski načelnik. 

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

poljoprivredno zemljište. 

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Okučani za 2022. godinu s 

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

imovinom u vlasništvu općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 13 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Plan upravljanja imovinom 

u vlasništvu općine Okučani za 2022. godinu. 

 

/Plan i Zaključak u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

 

 



TOČKA 16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 

FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE OKUČANI ZA 2020. GODINU; 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o obavljeno financijskoj reviziji općine Okučani 

za 2020. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Sonja Bošnjaković, stručni suradnik za proračun i financije. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Okučani za 

2020. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog 

vijeća. 

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

glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesen Zaključka o usvajanju izvješća o obavljeno financijskoj reviziji općine Okučani za 

2020. godinu. 

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

TOČKA 17. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 

REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM 

OPĆINE OKUČANI ZA 2019. I 2020. GODINU; 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o obavljeno reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom  za 2019. i 2020. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Sonja Bošnjaković, stručni suradnik za proračun i financije. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom općine Okučani za 2019. i 2020. godinu vijećnici su primili u 

materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Borislav Ojdanić /SDP/. Nakon zaključene 

rasprave Predsjednik daje Zaključak na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o usvajanju izvješća o obavljenoj 

reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom općine Okučani  za 2019. i 

2020. godinu. 

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

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U 

PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU; 

 

Predlagatelj Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu  je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu  na glasanje i 

utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluka 

o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

 

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



 

 

TOČKA 19. PRIJEDLOG ODLUKE ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Odluke za imenovanje mrtvozornika na području općine Okučani je Općinski 

načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području općine Okučani s obrazloženjem 

vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

U raspravi sudjeluje Milenko Ećimović /SDSS/. Nakon zaključene rasprave Predsjednik daje 

Odluku  na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od 

glasanja donesena Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području općine 

Okučani. 

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

 

TOČKA 20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D RAVNATELJA NARODNE 

KNJIŽNICE I ČITAONICE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Rješenja o imenovanju v.d ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Okučani je 

Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Okučani vijećnici 

su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

U raspravi sudjeluje Borislav Ojdanić /SDP/. Nakon zaključene rasprave Predsjednik daje 

Rješenje  na glasanje i utvrđuje da je sa 13 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od 

glasanja doneseno Rješenje o imenovanju v.d ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Okučani. 

 

TOČKA 21. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GOD. KOMUNALNOG 

PODUZEĆA „SLOBOŠTINA“ D.O.O I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Financijskog plana za 2022. godinu komunalnog poduzeća „Sloboština“ d.o.o je 

direktor komunalnog poduzeća „Sloboština“ d.o.o Ivan Golub. 

Obrazloženje daje direktor komunalnog poduzeća „Sloboština“ d.o.o Ivan Golub. 

Prijedlog Financijskog plana vijećnici su primili u materijalima za 4. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nakon zaključene rasprave Predsjednik daje Financijski plan  na glasanje i utvrđuje da je sa 13 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Financijski plan za 2022. 

godinu komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o. 

 

TOČKA 22. RAZLIČITO 

 

Na kraju sjednice predsjednik Općinskog vijeća Ivica Pivac je zahvalio vijećnicima na suradnji 

u tekućoj godini, čestitao nadolazeće blagdane i pozvao sve vijećnike da se pridruže na 

održavanju adventa u Okučanima. 



Predsjednik vijeća rekao je da će se do kraja ovoga mjeseca održati još jedna sjednica na kojoj 

će se raspravljati o Prijedlogu o izmjenama i dopunama Proračuna općine Okučani za 2021. 

godinu. 

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

19:10 sati.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OKUČANI 
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URBROJ:2178/21-01-21-01 
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