
20. 12. 2020. Općina Okučani pozitivan primjer suživota hrvatskoga naroda i pripadnika nacionalnih manjina - NG-Buntovnici

ngbuntovnici.hr/index.php/2015-01-31-22-05-30/i-mi-smo-tu/3181-opcina-okucani-pozitivan-primjer-suzivota-hrvatskoga-naroda-i-pripadnika-naci… 1/3

06 Prosinac 2020 Ivanka Herceg Hitova: 344

   

Općina Okučani pozitivan primjer suživota hrvatskoga naroda i pripadnika
nacionalnih manjina

Tijekom Domovinskoga rata zapadni dio županije Brodsko-posavske, kojemu pripada i općina Okučani, bio je okupiran. 

Poslije Vojno-redarstvene akcije „Bljesak“ i oslobađanja ovoga područja život se polako, ali sigurno vraćao i gradilo se u svakom smislu. 

Na području općine Okučani, prema zadnjem popisu stanovništva 2011. godine živi 3.447 stanovnika. Od 17 naselja mnoga imaju po 

nekoliko stanovnika, a neka su nenaseljena, posebno u brdskom dijelu općine.

Okučani su poslije Domovinskoga rata primjer suživota većinskog hrvatskoga naroda i pripadnika srpske, ali i drugih nacionalnih 

manjina što je pozitivan temelj na kojemu mogu učiti i druge sredine. Na koji način su to postigli upitali smo načelnika općine Acu 
Vidakovića:

--Danas na području općine Okučani živi  oko 21% pripadnika nacioanalnih manjina od kojih je najbrojnija  srpska nacionalna manjina 

(20,77% prema popisu iz 2011. godine).  Inače, na ovo područje se, uslijed ratnih događanja, doselilo stanovništvo iz ukupno 130 župa 

bivše države. Željeli smo od početka zapravo stvarati jednu tkanicu suživota za sve ljude koji su svoj dom pronašli na području naše 

Općine.

Cilj je bio da svi ljudi imaju jednaka prava, da svi koji su na ovo područje stigli budu stambeno zbrinuti, a isto tako svi ljudi koji su otišli s 

ovoga područja, pa se vratili, ili su stambeno zbrinuti ili su financijski obeštećeni. 

Od početka smo željeli mir i blagoslov. I došli smo do toga jer smo poštovali tuđe i voljeli svoje. To je misao koja je vodila i 

općinsko Poglavarstvo i Općinsko vijeće, kao i sadašnje vodstvo i izvršnu vlast u općini. 

Sukladno odredbama ustavnoga zakona RH kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, a s obzirom na broj stanovnika, srpska 

nacionalna manjina ima i svoje Vijeće, a i zamjenika načelnika . To je Siniša Martinović . Imamo i tri vijećnika u Općinskome vijeću iz 

redova srpske nacionalne manjine od ukupno 13 vijećnika . Omogućeno je donošenje prijedloga i Odluka, sudjelovanje i u izvršnoj 

vlasti općine. 

Dakle, zajedno tražimo rješenja za sve stanovnike i naravno da to nije lagano.

Dobro su nam poznati događaji iz Domovinskoga rata i Okučani su poslije akcije „Bljesak“ bili mjesto u kojemu je trebalo jako puno 

raditi u svakom pogledu. 

Danas smo ponosni na sve što je učinjeno za svakog stanovnika općine- istaknuo nam je u razgovoru načelnik Aca Vidaković

Općina Okučani je i prva koja je zajedno sa općinom Stara Gradiška 2007. provela projekt međugranične suradnje sa 
Gradiškom u BIH. Prva su općina u kojoj je organizirana Smotra folklornih skupina nacionalnih manjina Zapadne Slavonije a 

organizator je bilo SKD „Prosvjeta“ Pododbor Okučani.
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- Kada su mnogi govorili da je to možda rano, rekli smo da je to jedini način stvaranja zdravoga ozračja suživota. Još prije 10-ak godina 

i naša OŠ Okučani omogućila je prema Zakonu i učenje sprskoga jezika po modelu C, a organiziran je i pravoslavni vjeronauk u školi. 

Osnovni smisao je omogućiti ostvarenje zakonskih prava pripadnicima nacionalne manjine-rekao je načelnik Vidaković.

Ta uključenost pripadnika srpske nacionalne manjine u politički, ali i kulturni život Općine doprinosi boljem međusobnom razumijevanju i 

uvažavanju.

-Politika se treba voditi onih dana kada su predizborne kampanje i izbori, a po završetku izbora se zahvalimo i idemo raditi dalje. 

Politika je važna, ali na prvom su mjestu ljudi. U Općinskome vijeću imamo, kao što sam rekao, tri vijećnika iz redova srpke 

nacionalne manjine, ali i vijećnike-predstavnike hrvatskih branitelja, invalida domovinskoga rata....Svi zajedno predlažemo i donosimo 

Odluke za boljitak cijele općine- naglasio je načelnik te dodao kako su stambeno zbrinuli i pripadnike hrvatske vojske i HVO-a , ali i 

pripadnike nacionalnih manjina.

 Komunalna infrastruktura

Kakva je situacija sa infrastrukturom na području naselja općine Okučani i je li i mjesta u kojima žive pripadnici nacionalnih 
manjina, konkretno srpske, imaju i vodovod, kanalizaciju, internet, telefon...dakle uvjete za život u današnjem vremenu?

- Pripadnici srpske nacionalne manjine žive i u samim Okučanima, ali i u drugim naseljima općine. Trudimo se maksimalno da sva naša 

područja imaju osnovnu komunalnu  infrastrukturu i dosta smo toga uspjeli napraviti. Završena je projektna dokumentacija za 

kanalizaciju  i prečistač otpadnih voda. Za sada je kanalizacija završena samo u naselju Okučani , a bit će u funkciji po izgradnji 

prečistača otpadnih voda. Osnovni nam je cilj bio u sva naselja dovesti pitku vodu  i uskoro će ju sva i imati. Problem je slaba 

naseljenost, posebno u brdskom dijelu općine, pa je upitna i isplativost takve komunalne infrastrukture. U posavskom dijelu općine u 

Vrbovljanima, Čovcu, gdje imamo dosta stanovništva srpske nacionalnosti  postoji vodovodna mreža, a ide se i s projektom obnove 

Društevnoga doma u Vrbovljanima. Inače su domaćinstva plaćala priključak za vodu 1625 kuna, a ostalo smo priskrbili iz projekata i 

imamo oko 900 priključaka na vodovodnu mrežu- rekao nam je naš sugovornik.

Općina daje potporu i za kulturni život pripadnika nacionalnih manjina

Na području općine Okučani, prema načelnikovim riječima, 20 godina djeluje SKD „Prosvjeta“ Pododbor Okučani (prvi predsjednik bio 

je Nikola Lončarević, potom Ilija Drageljević, a sada je to prof. Sanela Martinović). Općina je osigurala prostor za njihov rad, a i 

proračunska sredstva prema mogućnostima. 

KUD Tkanica Okučani otvorena je za sve zaljubljenike kulturne i tradicijske baštine, pa među članstvom ima i pripadnika nacionalnih 

manjina. 

Što se tiče blagdana pripadnici srpske nacionalne manjine obilježavaju blagdan sv. Save, sv. Nikolu, kao Mitrovdan. Tom prigodom na 

njihovim svečanostima, kao i uz božićne i novogodišnje blagdane, su i predstavnici općine Okučani.

S obzirom na pandemiju koronavirusa smanjena su bila sredstva svim udrugama na području općine a tako će biti, prema načelnikovim 

riječima i za 2021. godinu, jer se naprosto zbog novonastale situacije svi planirani programi ne mogu niti provesti. Sukladno 

epidemiološkoj situaciji odvijat će se i kulturni sadržaji, a za njih će, kako nam kaže načelnik Aca Vidaković, sredstava biti, jer život 

mora ići dalje. 
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