
                 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OKUČANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 6. /šeste/ sjednice Općinskog vijeća Općine Okučani koja je održana 28. ožujka 2022. godine, 

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

 

Sjednica je započela u 18:00 sati.  

 

Na sjednici je nazočno 12 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, Borislav Ojdanić, Marija Prachar i Anita Matić. 

Nisu nazočni vijećnici: Ivana Mijatović. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Okučani utvrđuje da je na sjednici nazočno 12 vijećnika, 

odnosno da postoji kvorum za pravovaljani rad i odlučivanje. 

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

Ruža Vidović- stručni suradnik za praćenje prostornog planiranja i poljoprivredno zemljište, 

Sonja Bošnjaković- viši referent za proračun i financije, Sanja Markanović- stručni suradnik za 

opće i upravne poslove, Marina Jurjević – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Okučani  i Tamara Blažević- izvjestitelj radio postaje „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 5. sjednice Općinskog vijeća pa je 

predsjedavajući dao Zapisnik na raspravu.  

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

glasovanjem sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ donijelo  

 

Z A K LJ U Č A K 

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

OKUČANI ODRŽANE  28. OŽUJKA 2022. GODINE 

 

Nakon usvajanja Zapisnika sa 5. sjednice, predsjedavajući je dao na razmatranje dnevni red koji 

su nazočni dobili uz poziv na sjednicu. 

 



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

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za kupnju prijenosnih računala za Narodnu knjižnicu 

i čitaonicu Okučani, Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani i Prijedlog odluke o 

imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta na području Općine 

Okučani, koje će pojasniti Općinski načelnik i dodaje da su to 22., 23., i 24., točka dnevnog 

reda te dnevni reda sada ima sa točkom različito 25. točaka dnevnog reda. 

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 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i bez „suzdržanih“ usvojilo 

slijedeći  

DNEVNI RED 

 

 

1. AKTUALNI SAT; 

 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

3.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU; 

  

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2021. GODINU; 

 

5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2021. GODINU; 

 

7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I 

OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2021. GODINU; 

 

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 

ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. GODINU; 

 



10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU; 

 

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ORGANIZIRANJA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DODATNIH 

USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

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 2021. GODINU; 

 

14. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA OPĆINE 

OKUČANI SA STANJEM NA DAN 31.12.2021. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O 

USVAJANJU; 

 

15. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA OPĆINE OKUČANI ZA 

RAZDOBLJE  SRPANJ – PROSINAC 2021. GODINE I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O 

USVAJANJU; 

 

16. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA; 

 

17. PRIJEDLOG POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI; 

 

18. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE OKUČANI; 

 

19. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH 

STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE OKUČANI; 

 

20.   PRIJEDLG PROGRAMA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

21. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KUPNJU PRIJENOSNIH 

RAČUNALA ZA NARODNU KNJIŽNICU I ČITAONICU OKUČANI; 

 



23. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA 

PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

24. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U 

POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

 

25. 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 su radovi na Društvenom domu u Vrbovljanima  pri završetku, zatim da 

je Društveni dom u Okučanima opremljen novim stolovima i stolicama a stolovi i stolice iz 

Društvenog doma u Okučanima podijeljeni su po ostalim domovima. Zatim je Načelnik 

spomenuo radove na projektu Reciklažno dvorište, vrijednost tog projekta je 3.276.000,00 

kuna. 

Načelnik je rekao da je predana projektna dokumentacija za nogostup i pješačko biciklističku 

stazu u Ulici Kardinala blaženog Alojzija Stepinca te je rekao da je uspješno završen projekt 

Rekonstrukcija i izgradnja sportske građevine mjera 7.4.1. 

Načelnik je još rekao da su potpisani Ugovori o stipendiranju učenika i studenata na području 

Općine Okučani i Ugovori o sufinanciranju udruga/organizacija civilnog društva za 2022. 

godinu s područja Općine Okučani. 

Proveden je natječaj za izgradnju komunalne infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni i 

donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i u tijeku je potpisivanje Ugovora o 

izvođenju radova. 

Predsjednik zahvaljuje Načelniku te pita ima li pitanja. 

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

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O 

IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 

2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje Odluke daje Općinski načelnik, a dodatno pojašnjenje daje Viši referent za 

proračun i financije Sonja Bošnjaković. 

Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 

2021. godinu i obrazloženje vijećnici su primili u materijalnima za 6. sjednicu Općinskog 

vijeća.  

Predsjednik prijedlog daje na raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ te stoga Predsjednik daje prijedlog na glasanje i utvrđuje da je sa 11 

glasova „za“, nitko „protiv“ i 1 „suzdržan“ od glasovanja donesena Odluka o usvajanju 

godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. godinu. 

 



/Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Okučani za 2021. 

godinu s obrazloženje  u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 3.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu  je Općinski načelnik. 

Pojašnjenje Odluke daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalnima za 6. 

sjednicu Općinskog vijeća.  

Predsjednik otvara raspravu. 

Nitko se ne javlja za riječ, stoga Predsjednik daje Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o 

izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje 

da je sa 11 glasova „za“, nitko „protiv“ i 1 „suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o 

usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

/Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje  Općinski načelnik. 

Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

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

zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i 

nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

/  Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne 

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

TOČKA 5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području općine Okučani za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik Aca Vidaković. 

 



Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

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

materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području općine Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko 

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

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

 

/Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

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

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na 

području općine Okučani za 2021. godinu; 

je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na 

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

za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području općine Okučani 

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

od glasanja donesen Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u 

kulturi na području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/ Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području 

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

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I 

OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom 

i školskom odgoju i obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, 

vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i 

obrazovanju na području općine Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesene Zaključka o usvajanju 



izvješća o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju 

na području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/ Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom i 

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

Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 

2021. GODINU; 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu na 

području općine Okučani za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu na 

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

za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu na području općine 

Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko 

„suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih 

potreba u sportu na području općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/ Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu na području 

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

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. GODINU; 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili 

u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, 

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

izvršenju programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2021. godinu. 

 

/Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu u privitku Zapisnika i čine njegov 

sastavni dio/. 

 



TOČKA 10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

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

Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesen Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 

/   Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

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

 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja i provođenja 

zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu  je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja i provođenja 

zaštite i spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su 

primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja i provođenja zaštite i 

spašavanja na području općine Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje da je sa 12 

glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o usvajanju 

izvješća o izvršenju programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području 

općine Okučani za 2021. godinu.   

 

TOČKA 12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

PROGRAMA ORGANIZIRANJA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DODATNIH 

USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVI OPĆINE OKUČANI ZA 2021. GODINU; 

 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja javnih potreba 

u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2021. godinu je 

Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja javnih potreba u 

području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2021. godinu s 

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 



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

Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja javnih potreba u području 

dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2021. godinu na glasanje i utvrđuje 

da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o 

usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja javnih potreba u području dodatnih 

usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2021. godinu. 

 

/ Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa organiziranja javnih potreba u području 

dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani za 2021. godinu u privitku Zapisnika 

i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

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 2021. GODINU; 

Predlagatelj Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 

2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 2021. godinu s 

obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

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

Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 2021. godinu na glasanje i 

utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen 

Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 2021. godinu. 

/ Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju 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 2021. godinu                      

u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 



TOČKA 14. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA 

OPĆINE OKUČANI SA STANJEM NA DAN 31.12.2021. GODINU I DONOŠENJE 

ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Izvješća o izvršenom popisu imovine i obveza općine Okučani sa stanjem na dan 

31.12.2021. godinu je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Izvješća o izvršenom popisu imovine i obveza općine Okučani sa stanjem na dan 

31.12.2021. godinu s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

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

izvršenom popisu imovine i obveza općine Okučani sa stanjem na dan 31.12.2021. godinu  na 

glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

doneseno Izvješće o izvršenom popisu imovine i obveza općine Okučani sa stanjem na dan 

31.12.2021. godinu. 

 

/ Izvješća o izvršenom popisu imovine i obveza općine Okučani sa stanjem na dan 

31.12.2021. godinu u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 15. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU NAČELNIKA OPĆINE OKUČANI ZA 

RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2021. GODINE I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O 

USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Izvješća o radu načelnika općine Okučani za razdoblje srpanj – prosinac 2021. 

godine je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Izvješća o radu načelnika općine Okučani za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Prijedlog Izvješća o radu načelnika općine 

Okučani za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova 

„za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja doneseno Izvješća o radu načelnika općine 

Okučani za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine. 

 

/ Izvješća o radu načelnika općine Okučani za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine u 

privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA; 

 

Predlagatelj Odluke o komunalnim djelatnostima je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima s obrazloženjem, vijećnici su primili u 

materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima 

na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesena Odluke o komunalnim djelatnostima. 



/ Odluka o komunalnim djelatnostima  u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani je Odbor za statut i poslovnik. 

Obrazloženje daje Predsjednik Odbora za statut i poslovnik, a dodatno pojašnjenje daje 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Okučani Marina Jurjević. 

Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani  s obrazloženjem vijećnici su primili u 

materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Poslovnik Općinskog vijeća općine Okučani 

na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesen Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani. 

 

/   Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni 

dio/. 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu općine Okučani je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu općine Okučani s obrazloženjem, vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

U raspravi sudjeluje Vijećnik Borislav Ojdanić /SDP/- Kolika je osnovica za izračun plaće 

službenika JUO Općine Okučani? 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela odgovara vijećniku da je osnovica 6.044,51 bruto. 

Nakon zaključene rasprave  u kojoj je sudjelovao i Predsjednik Općinskog vijeća, Prijedlog 

odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Okučani daje se na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesena Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Okučani. 

 

 

/ Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u jedinstvenom upravnom 

odjelu općine Okučani  u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 19.  PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ 

PRORAČUNA OPĆINE OKUČANI ZA 2022. GODINU ZA REDOVITO FINANCIRANJE 

POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE 

OKUČANI; 

 



Predlagatelj Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine Okučani za 2022. godinu 

za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću općine Okučani 

je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine Okučani za 2022. godinu za 

redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Okučani                       

s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nakon zaključene rasprave Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine 

Okučani za 2022. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću općine Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko 

„suzdržan“ od glasanja donesena Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine 

Okučani za 2022. godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u općinskom 

vijeću općine Okučani. 

 

/Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine Okučani za 2022. godinu za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Okučani                                                    

u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 20. PRIJEDLOG PROGRAMA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE 

OKUČANI; 

Predlagatelj Programa poduzetništva na području općine je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Programa poduzetništva na području općine Okučani s                                                        

obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Vijećnik Milan Vučković /HDZ/ daje primjedbu na Program te navodi kako su navedenim 

Programom obuhvaćeni samo novootvoreni obrti i poduzeća a za postojeće  nema potpora. 

Vijećnik je apelirao za pomoć obrtnicima i poduzetnicima zbog teške situacije sa epidemijom 

COVID 19 i nadolazećim poskupljenjem energenata jer poduzetnici neće biti u mogućnosti 

poslovati u tako teškim uvjetima i da se pomogne ne samo novootvorenim poduzećima nego i 

onima koji rade dugi niz godina. 

Načelnik je rekao da je svjestan svih poteškoća sa kojima se susreću poduzetnici te je iz tog 

razloga Općina u 2020. godini isplatila svim poduzetnicima koji posluju ili koji imaju 

prebivalište na području Opčine Okučani temeljem zahtjeva, jednokratnu novčanu pomoć u 

iznosu od 5.000,00 kuna i to je napravila samo Općina Okučani u cijeloj Brodsko – posavskoj 

županiji dok su druge Općine pomagale kroz druge mjere poput smanjenja komunalne naknade, 

zakupa javnih površina na 6 mjeseci ili godinu dana. 

Isto tako je Načelnik rekao da će se razgovarati još o tome i ukoliko se pronađu sredstva u 

Proračunu Općine Okučani obzirom da su započeti veliki projekti poput Izgrade komunalne 

infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni u Okučanima svakako pomoći i poduzetnicima da 

lakše prebrode ove izvanredne situacije poput Covid 19 i sl. 

Nakon zaključene rasprave, Predsjednik daje Prijedlog Programa poduzetništva na području 

općine Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ 

od glasanja donesena Programa poduzetništva na području općine Okučani. 

 



/Program Poduzetništva na području općine Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov 

sastavni dio/. 

 

TOČKA 21. PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O RADU NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE 

OKUČANI ZA 2021. GODINU I DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU; 

 

Predlagatelj Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Okučani za 2021. godinu je 

ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Okučani Dijana Kašljević. 

Obrazloženje daje ravnateljica Dijana Kašljević. 

Prijedlog Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Okučani  s obrazloženjem, vijećnici su 

primili u materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice 

Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od 

glasanja doneseno Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Okučani. 

 

/ Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov 

sastavni dio/. 

 

TOČKA 22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KUPNJU 

PRIJENOSNIH RAČUNALA ZA NARODNU KNJIŽNICU I ČITAONICU OKUČANI; 

 

Predlagatelj Zaključka o davanju suglasnosti za kupnju prijenosnih računala za Narodnu 

knjižnicu i čitaonicu Okučani je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Okučani Dijana Kašljević. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupnju prijenosnih računala za Narodnu knjižnicu 

i čitaonicu Okučani s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Zaključka o davanju suglasnosti za kupnju 

prijenosnih računala za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani na glasanje i utvrđuje da je sa 

12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesen Zaključka o davanju 

suglasnosti za kupnju prijenosnih računala za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Okučani. 

 

/Zaključak o davanju suglasnosti za kupnju prijenosnih računala za Narodnu knjižnicu i 

čitaonicu Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 23. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA 

PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA 

PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

 

Predlagatelj Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 



Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani s obrazloženjem vijećnici su primili u 

materijalima za 6. sjednicu Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Odluku o imenovanju Općinskog povjerenstva 

za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani na 

glasanje i utvrđuje da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja 

donesena Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani. 

 

/Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov 

sastavni dio/. 

 

 

TOČKA 24. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE 

U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE OKUČANI; 

Predlagatelj Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 

na području općine Okučani je Općinski načelnik. 

Obrazloženje daje Općinski načelnik. 

Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 

na području Općine Okučani s obrazloženjem vijećnici su primili u materijalima za 6. sjednicu 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik otvara raspravu.  

Nitko se ne javlja za riječ stoga Predsjednik daje Odluku o imenovanju povjerenstva za 

uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta na području Općine Okučani na glasanje i utvrđuje 

da je sa 12 glasova „za“, nitko „protiv“ i nitko „suzdržan“ od glasanja donesena Odluka o 

imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta na području Općine 

Okučani. 

 

/Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Okučani u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio/. 

 

TOČKA 25. R A Z L I Č I T O; 

 

Na kraju sjednice predsjednik Općinskog vijeća Ivica Pivac rekao je da će se dana 07. travnja 

2022. godine održati predstavljanje knjige „RAŠOMON NA SAVI“ te je pozvao sve vijećnike 

da se odazovu, zatim je rekao da se bliži održavanje VRO „Bljesak“ te je zamolio vijećnike da  

budu nazočni na svim događanjima u sklopu obilježavanju VRO Bljesak i na sam dan 01. 

05.2022. godine kao i dana 02.05.2022. godine koji će organizirati UDVDR Brodsko – 

posavske županije s novo izabranim predsjednikom gosp. Antom Zdunićem. 

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

19:25 sati.  

 

 

 



OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE OKUČANI 
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