
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OKUČANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 5. /pete/ sjednice Općinskog vijeća Općine Okučani koja je održana 29. prosinca 2021. 

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

 

Sjednica je započela u 18:00 sati.  

 

Na sjednici je nazočno 11 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 i Borislav Ojdanić. 

Nisu nazočni vijećnici: Marija Prachar i Anita Matić. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Okučani utvrđuje da je na sjednici nazočno 11 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, Marija Jurjević – pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani  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 4. sjednice Općinskog vijeća pa je 

predsjedavajući dao Zapisnik na raspravu.  

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

glasovanjem sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ donijelo  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

OKUČANI ODRŽANE  03. PROSINCA 2021. GODINE 

 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 4. sjednice, predsjedavajući je dao na razmatranje dnevni red koji 

su nazočni dobili uz poziv na sjednicu. 

 



Predsjednik Općinskog vijeća dopunjuje dnevni red sa još jednom točkom dnevnog reda  a to 

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

području općine Okučani za 2022. godinu koju će pojasniti Općinski načelnik i dodaje da je to 

18. točka dnevnog reda te dnevni reda sada ima 19. točaka. 

Predsjednik daje dnevni red na raspravu. 

Nitko se ne javlja za riječ te stoga predsjednik daje Dnevni red na glasanje. 

Općinsko vijeće je glasovanjem sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ usvojilo 

slijedeći  

 

DNEVNI RED 

1. AKTUALNI SAT; 

 

2. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

 

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

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

  

4. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

5. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2021. GODINU; 

 

6. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU; 

 

7. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ORGANIZIRANJA I 

PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI 

ZA 2021. GODINU; 

 

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

PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

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

PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

10. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

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

NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 



12. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOJ NAKNADI; 

 

14. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG 

PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

15. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

16. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S 

FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2022.- 2024. 

GODINA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

17. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI 2022.-2025. GODINA I DONOŠENJE ZAKLJUČKA 

O USVAJANJU; 

 

18.  PRIJEDLOG PLANA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I 

STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI 

ZA 2022. GODINU; 

 

19. R A Z L I Č I T O. 

 

 

TOČKA 1. AKTUALNI SAT 

  

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

prisutne i izvještava da je potpisan Ugovor o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike 

Hrvatske za čestice koje se nalaze u Proizvodno poslovnoj zoni u Okučanima. 

Ugovor je potpisan s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 

vrijednost po Ugovoru je 1.200,000,00 kuna i sada je Općina Okučani vlasnik svih čestica u 

Proizvodno poslovnoj zoni u Okučanima. 

Proveden je natječaj za izgradnju komunalne infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni, čeka 

se kontrola natječaja i odluka o odabiru najboljeg ponuditelja. 

Potpisan je Ugovor za pružanje socijalnih usluga za program „Pomoć u kući“ s Ministarstvom 

rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i u tom Programu zaposlene su dvije 

osobe. 

Program „Zaželi“ trebao bi početi u 1 mjesecu iduće godine. 

Završen je natječaj za imenovanje pročelnika JUO općine Okučani i izabrana je Marina 

Jurjević, diplomirana pravnica. 

 

Predsjednik zahvaljuje Načelniku te pita ima li pitanja. 

 

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



 

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

2021. GODINU;  

 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Proračuna općine Okučani za 2021. godinu je Općinski 

načelnik. 

Obrazloženje Proračuna daje Sonja Bošnjaković- stručni suradnik za proračun i financije općine 

Okučani. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna općine Okučani za 2021. godinu i obrazloženje   

vijećnici su primili u materijalnima za 5. sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik prijedlog daje na raspravu.  

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

nitko „protiv“ i nitko „suzdržana“ od glasovanja donesene II. Izmjene i dopune Proračuna 

općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/ II. Izmjene i dopune Proračuna općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženje  u privitku 

Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

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

PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2021. 

godinu  je Općinski načelnik. 

Pojašnjenje Odluke daje Sonja Bošnjaković. 

II. Izmjene i dopunu Odluku o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2021. godinu s 

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalnima za 5. sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik otvara raspravu. 

Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje II. Izmjene i dopune Odluku o izvršavanju 

proračuna općine Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržana“ od glasanja donesene II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju 

Proračuna općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna općine Okučani za 2021. godinu u 

privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU;  

 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

općine Okučani za 2021. godinu  je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje  Općinski načelnik. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine 

Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

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

rasprave Predsjednik daje II. Izmjene i dopune Program građenja komunalne infrastrukture na 



području općine Okučani za 2021. godinu  na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene II. Izmjene i dopune Program građenja 

komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. godinu. 

/II. Izmjene i dopune Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Okučani 

za 2021. godinu u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

TOČKA 5. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

općine Okučani za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik Aca Vidaković. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području 

općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. 

sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje II. Izmjene i 

dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Okučani za 2021. 

godinu na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od 

glasanja donesene II. Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/II. Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine 

Okučani za 2021. godinu u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU; 

 

Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

dopune  Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje 

da su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene I. Izmjene i 

dopune Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

/I. Izmjene i dopune Program  utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu u 

privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ORGANIZIRANJA I 

PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. 

GODINU; 

 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 

području općine Okučani za 2021. godinu je Općinski načelnik. 



Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 

području općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima 

za 5. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje II. Izmjene i 

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

za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesene II. Izmjene i dopune Program organiziranja i provođenja zaštite i 

spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/II. Izmjene i dopune Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području 

općine Okučani u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

OD PRODAJE KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU 

OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

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

državnom vlasništvu na području općine Okučani za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

vlasništvu na području općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem vijećnici su primili u 

materijalima za 5. 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 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene I. Izmjene i dopune Program utroška sredstava 

od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 

vlasništvu na području općine Okučani u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

 

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

PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

Predlagatelj II. 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. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u 

materijalima za 5. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje II. 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 su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ 



i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene II. Izmjene i dopune Program javnih potreba u 

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

 

/II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području općine Okučani za 2021. godinu u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani 

za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani 

za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu Općinskog 

vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje II. Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu na 

glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene II. Izmjene i dopune Program javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 

2021. godinu. 

/II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani za 2021. 

godinu u privitku zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

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

za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

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

2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. 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 2021. godinu na 

glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene I. Izmjene i dopune Program javnih potreba u sportu na području općine Okučani za 

2021. godinu. 

 

TOČKA 12. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Okučani za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 



Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje II. Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu 

na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesene II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine 

Okučani za 2021. godinu. 

 

/II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Okučani 

za 2021. godinu u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOJ NAKNADI; 

 

Predlagatelj Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi je Općinski 

načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, vijećnici su primili 

u materijalima za 5. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  na glasanje i utvrđuje da je sa 11 glasova 

„za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluka o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnoj naknadi. 

/Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi u privitku Zapisnika i čini 

njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG 

PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 

općine Okučani  je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području 

općine Okučani  s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu Općinskog 

vijeća. 

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

poticanje rješavanja stambenog pitanja  na glasanje i utvrđuje da je sa 10 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i 1 „suzdržan“ od glasanja donesen Programa za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području općine Okučani.  

 

/Program za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine 

Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 



TOČKA 15. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Analize stanja sustava civilne zaštite općine Okučani za 2021. godinu je Općinski 

načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite općine Okučani za 2021. godinu  s 

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Analizu stanja sustava civilne zaštite općine 

Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko 

„suzdržan“ od glasanja donesena Analiza stanja sustava civilne zaštite općine Okučani za 2021. 

godinu.  

/ Analiza stanja sustava civilne zaštite općine Okučani za 2021. godinu. u privitku Zapisnika i 

čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2022.- 2024. GODINA I 

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje za 2022.-2024. godine je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje za 2022.-2024. godine s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 5. 

sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2022.-2024. godine na glasanje i utvrđuje da 

je sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Godišnji plana 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2022.-2024. 

godine. 

 

/ Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

2022. – 2024. godina  i Zaključak  u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE OKUČANI 2022. - 2025. GODINA I DONOŠENJE 

ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Okučani 2022.-

2025. godina je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Okučani 2022 .- 2025. 

godina s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 5. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  



Nakon zaključene rasprave Predsjednik daje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite općine Okučani 2022.-2025. godina na glasanje i utvrđuje da su sa 11 glasova „za“, nitko 

„protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite općine Okučani 2022.- 2025. godina. 

 

 

/ Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Okučani 2022.- 2025. 

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

 

 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG PLANA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE KUĆA I 

STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2022. GODINU; 

 

Predlagatelj Plana utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na 

području općine Okučani za 2022. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Načelnik daje obrazloženje za navedenu točku dnevnog reda te naglašava kako je ta točka bila 

na dnevnom redu i o njoj se raspravljalo na prošloj sjednici Općinskog vijeća ali da je nakon 

provedbe nadzora predmetnog akta od strane Središnjeg državnog ured za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje stigla uputa da planirani iznos sredstava namijenjen za korištenje izgradnje 

poljoprivrednog – gospodarskog inkubatora u proizvodno poslovnoj zoni nije prihvatljivo te je 

potrebno mijenjati Plan u tom dijelu. 

Kako je bilo još nedostataka u predmetnom aktu od naziva akta Programom a ne Planom te 

pozivanju na Uredbu koja više nije na snazi prijedlog je da se donese novi Plan utroška 

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

2022. godinu a sve u skladu s Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim 

područjima ( „Narodne novine“ br. 106/18, 98/18) i Uredbom o prodajnoj cijeni obiteljske kuće 

ili stana u državnom vlasništvu kojim upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno 

zbrinjavanje  („Narodne novine“ br. 24/19). 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nakon zaključene rasprave Predsjednik daje Plan utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 

u državnom vlasništvu na području općine Okučani za 2022. godinu na glasanje i utvrđuje da 

su sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Plan utroška 

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

2022. godinu. 

 

 

/ Plan utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine 

Okučani za 2022. godinu u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

 

 

 

 



 

TOČKA 19. RAZLIČITO 

 

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

u tekućoj godini, čestitao nadolazeće blagdane. 

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

18:45 sati.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OKUČANI 

 

KLASA: 021-05/21-01-45 

URBROJ:2178/21-01-21-01 

Okučani, 29. prosinca 2021. godine 

 

Voditeljica zapisnika                 Predsjednik Općinskog vijeća  

Sanja Markanović Općine Okučani 

Ivica Pivac 

 


