
      REPUBLIKA HRVATSKA
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA GUNDINCI
            Općinsko vijeće

Klasa:   021-01/14-01/1
Ur.broj: 2178/05-02/13-2
Gundinci, 17. siječnja 2014. godine        

Z A P I S N I K 
o radu 6.  sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci

održane 17. siječnja  2014. godine

Sjednica Općinskog vijeća Općine Gundinci održana je  u vijećnici općine Gundinci, S.Radića 4, dana 
17. siječnja 2014.g. u 19,00 sati. 
Započeto s radom u 19,00 sati. 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 
Goran Markić, Ivan Mihić, Marko Kadić, Ismail Kurtiši, Zvonimir Kadić, Željko Škripek,  Ivan Kokanović Zag. 116 A,
Mladen Karavidović, Mato Mihić, Ivan Kokanović Zag. 63, Ivan Užarević.

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 
Stjepan Užarević, općinski načelnik općine Gundinci,  Ivan Kadić, zamjenik općinskog načelnika, Vlatko Nagy,
vlasnik dimnjačarskog obrta DS Dimnjak. 

Predsjednik  Općinskog  vijeća   g.  Ivan  Kokanović  otvara  6.  sjednicu  Općinskog  vijeća,  pozdravlja
nazočne vijećnike  te utvrđuje da je sjednici nazočno svih  11 vijećnika,  imamo kvorum i možemo početi s radom i
donositi pravovaljane odluke. 
Predsjedavajući predlaže da prije usvajanja dnevnog reda  gospodin Vlatko Nagy upozna vijećnike sa svojom
djelatnošću s kojom se bavi. 

Vlatko Nagy – koncesija bi išla na način da se čišćenje dimnjaka vrši dva puta godišnje i jedno čišćenje bi bilo
prije  početka sezone loženja i jedno pred kraj. Korisnici usluga će tri dana prije početka čišćenja dobiti obavijesti
na svoju kućnu adresu o datumu i vremenu dolaska dimnjačara.  Cijena čišćenja je 40 kuna po dimnjaku, svaki
slijedeći je 50% manja cijena.  U cijenu je uračunat PDV. On će voditi sve propisane evidencije i dostavljati na
uvid općini. U dimnjačarsku knjigu unosi se vrsta dimnjaka koji se čisti, onaj tko odbije uslugu u knjigu se treba
potpisati  da čišćenje vrši  sam. Njegova firma ima sjedište u Dugom Selu.  On se s obitelji  planira preseliti  u
Gundince i u pregovorima je s općinskom načelnikom za najam stana u stambeno poslovnoj zgradi. 

Ivan Kokanović- predsjednik vijeća – da li postoji mogućnost da se sjedište firme prebaci u Gundince. 

Vlatko Nagy – nije upoznat kako to ide, no može se raspitati. 

Mato Mihić – u troškovniku je navedeno da je spaljivanje dimnjaka 45 kuna plus kilometri. 

Vlatko Nagy – kilometre neće naplaćivati, no u troškovniku je svaka stavka trebala biti popunjena i zato je upisana
cijena kilometra.

Mladen Karavidović – ako čovjek čisti sam, da li treba platiti. 

Vlatko Nagy – on neće naplaćivati, no u knjigu se evidentira da čišćenje vrši sam, on se neće svađati, općini će
dostaviti spisak. 

 Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – u pravilu svi bi trebali platiti, no čovjek se s njima neće svađati. 

Vlatko Nagy – bilo  bi  mu drago da se još jedan čovjek osposobi   za obavljanje  ovog posla.  Zahvaljuje  se
članovima Općinskog vijeća, te napušta sjednicu u 19,20 sati. 

Predsjedavajući g. Ivan Kokanović iznosi da su prisutni dobili dnevni red u pozivu, te ga daje na usvajanje. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 11 glasova „ZA“, te glasi: 
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D N E V N I   R E D

1. Aktualni sat
2. Donošenje  Odluke o  odabiru  koncesionara  za  obavljanje  komunalne djelatnost  -   dimnjačarske

usluge na području općine Gundinci 
3. Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Općinskog vijeća
4. Donošenje Odluke o raskidanju ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja

i odvoza komunalnog otpada na području općine Gundinci
5. Donošenje Odluke o privremenom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Općine

Gundinci
6. Donošenje Odluke o postavljanju klima uređeja u vatrogasni dom
7. Donošenje  prijedloga  za  određivanje  predstavnika  Povjerenstva  za  dodjelu  zakupa  na

poljoprivrednom zemljištu u vl. RH
8. Donošenje  prijedloga  za  određivanje  predstavnika  općine  Gundinci  u  Povjerenstvo  za  procjenu

troškova stavljanja u funkciju polj.proizvodnje polj.zemljišta koje nije u funkciji polj.proizvodnje ili je
obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase

9. Donošenje  Odluke  o  raspolaganju  novčanim  sredstvima  predsjednika  Općinskog  vijeća  u
pokroviteljske svrhe

10. Razno

TOČKA 1. Aktualni sat

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća –  ova točka dnevnog reda u pravilu je načelnikova, no iskoristio
bi priliku i upoznao vijećnike da sam danas s načelnikom išao kod župana na sastanak. Gospodin Pero Čosić
budući da je došao iz Zagreba hitno je trebao kod župana. Mi smo  sačekali, no načelnik je morao ići dalje nije
mogao čekati.  Ja sam se vratio županu jer me zvao. S načelnikom sam utvrdio teme škola,  društveni  dom,
deponija smeća. Bio sam sa županom sat i pol vremena. Škola definitivno ide u obnovu ove godine. Dogovoreno
je da će u četvrtak doći zamjenica župana Dunja Magaš i pročelnik za školstvo g. Štefanek  u obilazak škole.
Gospodin Štefanek dobio je od župana zadatak da uredi građevinsku dozvolu za školu.  Vezano za deponiju
župan je obećao da će provjeriti, vodovod nije u nadležnosti župana no i tu će provjeriti gdje je problem, društveni
dom je tema za g. Jelića i CTR, projekt treba kandidirati i postoji mogućnost da se to riješi preko Fondova. 
Župan je zahvalan što smo ga dočekali kada je dolazio. Rekao je da stoji na raspolaganju za pomoć. Na nama je
da taj odnos produbimo i idemo sa konkretnim prijedlozima i projektima.  

Ivan Kokanović – ima pitanje za načelnika, čuo je da je na skupštini PZ Berava koja se održavala u vijećnici
općine bilo neprikladnog ponašanja. Smatra da tome nije mjesto za takvo ponašanje. Misli da bi načelnik trebao
ukoriti i opomenuti predsjednika te zadruge   da se tako ne ponaša. Treba skrenuti pozornost da tako ponašanje
ne priliči u vijećnici općine. 

Načelnik Stjepan Užarević –čuo sam o tome i rekla mi je čistačica. Odmah sam kontaktirao gospodina Jeđuta i
rekao mu da je to nekorektno i ukorio ga. 

Mato Mihić – do sada je bila praksa da je vijećnica za vijeće i vijećnike, a prostorija gore u domu je za udruge.
Ovdje nikakva harmonika nikada nije bila. Gore su išle stranke i udruge. 

Ivan Užarević – deponija smetlišta bila je tema na sastanku kod župana. U analitici je vidio stavku od 80.000,00
kn za deponiju, na čega se odnosi taj trošak. 

Načelnik – morali smo vaditi uzorke i slati na analizu, masa smeća se povećala, a Fond je tražio da se utvrdi
točna količina otpada i izradi Novelirani plan sanacije. Soling Sl. Brod je radio novu studiju.  Povratne informacije
iz Fonda još nemamo. Troškovi sanacije su se povećali duplo. Za sanaciju odnosno odvoz smeća sa deponije
Davor nam traži 200 kuna po toni , a Vukovar 100 kuna po toni.  Iz tog razloga tražili smo pomoć župana. 

Goran Markić – po pitanju benzinske pumpe, da li je prodana ili ne.

Načelnik – g. Jurišić prodao je cisterne AP Marijančev.

g. Željko Škripek – kako je moguće da se isplati 137.000,00 kn bez javne nabave za intelektualne usluge, a javna
rasvjeta planom nabave određeno je raspisivanje natječaja  za 150.000,00 kn, radovi stoje 160.000,00 kn, a nije
provedena javna nabava. 

Načelnik – g. Jure u svom ugovoru za održavanje javne rasvjete  ima te stavke. 

Mladen Karavidović – poljoprivredno zemljište- kakvo je stanje duga. 

Načelnik – opomene su poslane dužnicima. 

Mladen Karavidović  –  85.000 kn isplaćeno je  prema firmi  Gradnja  Slavonska za  fasadu zgrade,  kako je  to
moguće. 
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Načelnik – ta stavka nije bila u troškovniku za energetsku učinkovitost zgrade, odnosno to nije pokrivao Fond već
općina. 

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – prema Feliks regulaciji je isplaćeno 118.000,00 kn, za čega je to. 

Željko Škripek – to su bili radovi u Zagrebačkoj ulici asfalt – udarne rupe.

Mato Mihić – da li je gotova rekonstrukcija staze ili se još radi.

Načelnik – staza je gotova.

 Mato Mihić – vezano za pse lutalice imamo problem kod Matriksa. 

Načelnik – kontaktirao sam sa općinom Slavonski Šamac, oni to imaju regulirano sa svojom lovnom udrugom.
Cijena je 300 kuna po psu, kavezi bi bili kod nas i naš veterinar da to riješi. 

Ivan Kokanović Zag. 63 – g. Škripek je pitao načelnika za javnu nabavu, načelnik nije odgovorio. Račun je na
130.000,00 kn, ugovor je potpisan 08.10.2013.g.

Načelnik – javna nabava nije trebala, ima ponude koje su skuplje od ponude gđe. Katarine Radman. 

Ivan Kokanović – Zag. 63- taj iznos je previše, MIG ili Dalibor Čelebija bi to odradili jeftinije. 

Načelnik- mogu zatražiti reviziju.

Mato Mihić – Katarina je tako rekla i za natječaj za zemlju, pa smo našli jeftinije. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – ovo je gotova stvar ali za ubuduće bi bilo dobro izbjegavati.

Načelnik – nije problem otkazati suradnju. 

Ivan Kokanović – Zag. 63 – najbolje bi bilo da je bio javni poziv. 

Željko Škripek – ne želi procjenjivati vrijednost nečijeg posla, bitno je da ono što prelazi 70.000 kn, ide na javnu
nabavu.  Za gđu.  Katarinu znam da je  stručnjak,  stvar je  samo poštivanja iznosa i  to  me čudi  u odnosu na
Katarinu. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – zahvaljujem vijećnicima što su pratili i  materijale iščitali, za
ubuduće ono što podliježe javnoj nabavi mora ići na javnu nabavu. 

TOČKA 2. Donošenje Odluke o odabiru koncesionara za obavljanje komunalne djelatnost -  dimnjačarske
usluge na području općine Gundinci 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – g. Vlatko je bio na početku sjednice, pojasnio nam je nejasnoće,
znamo  cijenu  i  ostale  uvjete  koncesije,  dajem  na  usvajanje  Odluku  o  odabiru  koncesionara  za  obavljanje
komunalne djelatnosti – dimnjačarske usluge na području Općine Gundinci. 

Predsjedavajući  konstatira da je  Općinsko vijeće  općine Gundinci  jednoglasno  sa  11 glasova „ZA“,
donijelo 

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine Gundinci 
evidencijski broj: K01/2013.

I
Podaci o Davatelju koncesije:  
OPĆINA GUNDINCI, 35222 Gundinci, Stjepana Radića 4, OIB: 15032925247
Odgovorna osoba naručitelja: Stjepan Užarević, općinski načelnik

Na temelju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti  dimnjačarskih usluga na
području Općine Gundinci i prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesije, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:

II
Vrsta i predmet koncesije je koncesija za javne usluge za obavljanja komunalne djelatnosti  dimnjačarskih usluga
na području Općine Gundinci.

3

naziv Obrt za dimnjačarske usluge ''DS DIMNJAK''
Vl. Vlatko Nagy

sjedište Hrvatskoga preporoda 67
10 370 Dugo Selo

OIB 94281582428



III
Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije utvrđuje se kako slijedi:

 područje obavljanja djelatnosti koncesije: Općina Gundinci,
 provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
 obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
 čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
 poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti  od požara,  eksplozija,  trovanja,  te  zagađivanja zraka,

kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

IV
Rok na koji se daje koncesija: 10 godina sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti (''Službeni vjesnik''
Brodsko- posavske županije br.14/09.).

V
Obveze davatelja koncesije:

– da vrši  nadzor nad obavljanjem koncesije, 
– da upozorava koncesionara na uočene nedostatke te može zahtijevati da usluge budu izvršene u skladu

sa odredbama ugovora o koncesiji, i to isključivo pismenim putem.
Obveze koncesionara su:

– da najmanje jedanput godišnje, a prema zahtjevu i više puta dostavi davatelju koncesije izvješće o svom
poslovanju, vezano za obavljanje dimnjačarskih usluga,

– redovito plaćati naknadu za koncesiju,
– obavljati djelatnost po načelu dobrog gospodarstvenika, 
– da u  slučaju potrebe promjene cijena usluga iz cjenika koji čini sastavni dio ugovora o koncesiji,  a

sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odredbama Zakona o koncesijama, dužan je
pribaviti prethodnu suglasnost predstavničkog tijela  davatelja  koncesije.  Zahtjev  za  promjenu cijena
usluge mora biti obrazložen.

VI
Koncesijska naknada je izražena u varijabilnom iznosu u visini od 11% godišnje od neto naplaćenog iznosa za
obavljene usluge
Ukoliko  Koncesionar  ne  plati  dospjelu  koncesijsku  naknadu,  Davatelj  koncesije  obračunat  će  pripadajuću
zakonsku kamatu.
Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se ugovorom o koncesiji, sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

VII
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji, kojim će se urediti prava i
obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.
Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke
svakom ponuditelju, odnosno najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala
izvršna.

VIII
Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti Davatelju koncesije jamstvo osiguranja naplate
naknade za koncesiju koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji, sukladno dokumentaciji
za nadmetanje.
Ukoliko Koncesionar ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ove točke, ugovor o koncesiji neće biti sklopljen.

O b r a z l o ž e n j e

Općinsko  vijeće  Općine  Gundinci  donijelo  je  Odluku  o  obavljanju  komunalnih  djelatnosti  (''Službeni  vjesnik''
Brodsko-  posavske  županije  br.14/09.).  U  Elektroničkom  oglasniku  javne  nabave,  broj  objave:  2013/S  01K-
0084185 od 09.listopada 2013. godine; datum slanja objave: 08. listopada 2013. godine, objavljena je Obavijest o
namjeri davanja koncesije, te Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku, broj objave: 2013/S
02K-0092173 od 07. studenog 2013. godine; datum slanja objave: 06. studenog 2013. godine, sukladno članku
19. stavku 1. i članku 21. Zakona o koncesijama. U Obavijesti je navedeno da se koncesija daje na rok od 10
godina, uz primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigla je jedna ponuda ponuditelja:

r.
br.

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja

1 2

1.
Obrt za dimnjačarske usluge ''DS DIMNJAK'', vl. Vlatko Nagy
Hrvatskoga preporoda 67, 10 370 Dugo Selo
OIB: 94281582428
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Stručno povjerenstvo za postupak  davanja koncesije  (u  daljnjem tekstu:  Stručno povjerenstvo)  utvrdilo  je  da
ponuda ponuditelja Obrta za dimnjačarske usluge ''DS DIMNJAK'' iz Dugog Sela, vl.  Vlatko Nagy, Hrvatskog
Preporoda 67, OIB: 94281582428, valjana, prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja sukladno kriteriju
ekonomski najpovoljnije ponude sukladno članku 25. stavku 1. točki 1. Zakona o koncesijama.
Stručno povjerenstvo stoga predlaže da Općinsko vijeće pozivom na članak 26. Zakona o koncesijama donese
odluku o davanju  koncesije  za obavljanje  komunalne djelatnosti   dimnjačarskih  poslova  na području Općine
Gundinci.

Razlozi za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Prema  uvjetima  iz  dokumentacije  za  nadmetanje,  najpovoljnija  ponuda  je  ekonomski  najpovoljnija  ponuda.
Ocjenjivanje ponuda izvršeno je prema kriterijima, vezanih uz predmet koncesije, s razmjerima vrijednosti:

1. cijena usluge za krajnje korisnike 
(ukupan zbroj jediničnih cijena označenih pod r.br.1.-6. na Obrascu ponude) = 60%

2. visina koncesijske naknade (izražena u postotku) = 40%
Nakon ocjenjivanja ponuda prema propisanim kriterijima, izvršeno je rangiranje valjanih ponuda, kako slijedi:

rang
r.

br.

naziv, adresa, sjedište i OIB
ponuditelja

broj bodova
po kriteriju

cijena usluge
za krajnje
korisnike

broj bodova
temeljem
ponuđene

visine
koncesijske

naknade

sveukupni
zbroj bodova po

kriterijima

1 2 3 4 5 6

1 1.

Obrt za dimnjačarske usluge 
''DS DIMNJAK''
Vl. Vlatko Nagy
Hrvatskoga preporoda 67
10 370 Dugo Selo
OIB: 94281582428

60,00 40,00 100,00

Temeljem navedenog, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj
Obrt  za dimnjačarske usluge ''DS DIMNJAK''  iz  Dugog Sela,  vl.  Vlatko Nagy, Hrvatskog Preporoda 67, OIB:
94281582428, pa je stoga odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke,  a dostavlja se
neposredno ili putem pošte, preporučeno.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,
10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
davatelju koncesije na dokaziv način.

 

TOČKA 3. Usvajanje zapisnika o radu 05. sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik o radu 05. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen sa 11 glasova „ZA“ . 

TOČKA 4.  Donošenje  Odluke  o  raskidanju  ugovora  o  koncesiji  za  obavljanje  komunalne  djelatnosti
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Gundinci

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – o ovoj temi ranije smo govorili i raspravljali na sjednici 
Općinskog vijeća. 
Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o raskidanju ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Gundinci.

Općinsko vijeće jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo:

ODLUKU
o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanja komunalne djelatnosti 

sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Gundinci

Članak 1.
Raskida se Ugovor o  koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na
području Općine Gundinci,  Klasa: 363-01/11-01/18, Urbroj: 2178/05-01/11-01 od dana 09. lipnja 2011. godine,
sklopljenog sa Zajedničkim obrtom ''Marija''- frizerski salon, cvjećarnica i pogrebne usluge, iz Babine Grede, vl.
Marija i Ivan Knežević, Kralja Tomislava 4, OIB: 77255283153, sklopljenog na rok od 10 godina.

Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objavit  će se u ''Službenom vjesniku''  Brodsko- posavske
županije.

O b r a z l  o ž e n j e
Zajednički obrt ''Marija''- frizerski salon, cvjećarnica i pogrebne usluge, iz Babine Grede, vl. Marija i Ivan Knežević,
Kralja  Tomislava  4,  OIB:  77255283153,  u  svojstvu  koncesionara,  i  Općina  Gundinci,  u  svojstvu  davatelja
koncesije,  sklopili  su  dana  09.  lipnja  2011.  godine  Ugovor  o  koncesiji  za  obavljanje  komunalne  djelatnosti
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Gundinci, Klasa: 363-01/11-01/18, Urbroj: 2178/05-
01/11-01, na rok od 10 godina.
Koncesionar je Uredu državne uprave u Vukovarsko- srijemskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-
pravne poslove,  Ispostava  Županja,  podnio  zahtjev  za  upis  odjave  djelatnosti  (38.11 sakupljanje neopasnog
otpada) u obrtni registar, koje mu je dana 23. listopada 2013. godine izdalo Rješenje o prestanku djelatnosti,
Klasa: UP/I-311-02/13-03/95, Urbroj: 2196-01-06-02/5-13-2. Odjavom predmetne djelatnosti koncesionar više nije
pravno  i  poslovno  sposoban  za  izvršenje  ugovora  o  koncesiji  te  se  ugovor  jednostrano  raskida  odlukom
koncesionara. 
Stoga je Općinsko vijeće, kao davatelj koncesije, odlučilo kao u izreci ove Odluke.

TOČKA 5.   Donošenje Odluke o privremenom prikupljanju i  odvozu komunalnog otpada na području
Općine Gundinci

Ivan Kokanović  - predsjednik Općinskog vijeća – ova odluka vezana je uz prethodnu odluku koju smo donijeli. O 
ovome smo također razgovarali. 

Ivan Kokanović – Zag. 63 – spominjali smo da cijena ostaje nepromijenjena. U obrazloženju Odluke koju smo 
dobili u prilogu spominje se cijena Runolista. Da li je ista kao dosada. 

Uvidom u ponudu Runolist utvrđeno je da je cijena ista kao što je bila do sada. 

Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o privremenom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području 
općine Gundinci. 

Općinsko vijeće jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo: 

ODLUKU
o privremenom prikupljanju i odvozu 

komunalnog otpada na području Općine Gundinci

Članak 1.
Privremeno prikupljanje  i  odvoz  komunalnog otpada na  području Općine  Gundinci  povjerava  se  trgovačkom
društvu ''Runolist'' d.o.o. iz Vrpolja, J.J. Strossmayera 34, OIB: 89249510637, i to počevši od 01. studenog 2013.
godine sukladno dostavljenom cjeniku od dana 21. listopada 2013.godine. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objavit  će se u ''Službenom vjesniku''  Brodsko- posavske
županije.

O b r a z l  o ž e n j e
Zajednički obrt ''Marija''- frizerski salon, cvjećarnica i pogrebne usluge, iz Babine Grede, vl. Marija i Ivan Knežević,
Kralja  Tomislava  4,  OIB:  77255283153,  u  svojstvu  koncesionara,  i  Općina  Gundinci,  u  svojstvu  davatelja
koncesije, jednostrano su raskinuli Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti  sakupljanja i odvoza
komunalnog  otpada  na  području  Općine  Gundinci,  Klasa:  363-01/11-01/18,  Urbroj:  2178/05-01/11-01,  zbog
odjave djelatnosti (38.11 sakupljanje neopasnog otpada) koncesionara u obrtnom registru. 
S obzirom da je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, djelatnost od javnog interesa i njeno neizvršavanje imalo
bi ogromne posljedice za redovno funkcioniranje jedinice lokalne samouprave, smatra se nužnim i neophodnim,
organizirati predmetnu komunalnu djelatnost. Trgovačko društvo ''Runolist''  d.o.o. iz Vrpolja, J.J. Strossmayera
34, OIB: 89249510637, dostavilo je ponudu o prihvaćanju  privremenog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada
na području Općine Gundinci po cijenama i uvjetima iz Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti
sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Gundinci, Klasa: 363-01/11-01/18, Urbroj: 2178/05-
01/11-01 koji je bio sklopljen sa koncesionarem, Zajednički obrt ''Marija''- frizerski salon, cvjećarnica i pogrebne
usluge, iz Babine Grede, vl. Marija i Ivan Knežević.
Ovlašćuje se općinski načelnik  da u roku od 8 dana od usvajanja ove Odluke s gospodarskim subjektom sklopi
ugovor o privremenom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na području Općine Gundinci. Ugovor se sklapa
na  određeno  vrijeme,  odnosno  do  nastanka  potrebnih  zakonskih  okolnosti  za  provedbu  postupka  davanja
koncesije za prikupljanje komunalnog i miješanog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
(''Narodne novine''  br. 94/13)  odnosno odabiru  novog koncesionara.  Sastavni  dio  ugovora  je  ponuda/  cjenik
trgovačkog društva ''Runolist'' d.o.o. iz Vrpolja, od dana 21. listopada 2013.godine, koji sukladno odredbi iz članka
187. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ostaje na snazi do primjene cjenika iz članka 33.
stavka 5. istog Zakona. Stoga je Općinsko vijeće odlučilo kao u izreci ove Odluke.

TOČKA 6. Donošenje Odluke o postavljanju klima uređeja u vatrogasni dom
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Načelnik Stjepan Užarević -  u vatrogasnom spremištu DVD Gundinci treba osigurati grijanje radi smrzavanja. 
Imamo tri ponude, najpovoljnija je od  Termoklime iz Slavonskog Broda po cijeni od 11.000,00 kn za klima uređaj 
koji bi zadovoljio potrebe zagrijavanja spremišta. 

Mladen Karavidović – zašto treba odluka, to može načelnik sam prebaciti sa pozicije kapitalnih ulaganja. 

Ivan Kokanović  Zag. 63 – da li se to može riješiti sa uvođenjem plina. 

Željko Škripek – centralno grijanje nije za taj prostor, bolje je rješenje grijanje toplim zrakom.

Načelnik Stjepan Užarević – ovaj način sa klima uređajem je najsigurniji.

Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o kupnji i postavljanju klima uređaja u vatrogasni dom. 

Općinsko vijeće je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

O D L U K U
o postavljanju klima uređaja

u Vatrogasni dom u Gundincima

I

Općinsko vijeće Općine Gundinci donosi Odluku o kupnji i postavljanju klima uređaja u Vatrogasni dom
DVD Gundinci za potrebe grijanja. 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

TOČKA  7.  Donošenje  prijedloga  za  određivanje  predstavnika  Povjerenstva  za  dodjelu  zakupa  na
poljoprivrednom zemljištu u vl. RH

Načelnik Stjepan Užarević- Agencija za poljoprivredno zemljište zatražila je od Općina da odrede svoje članove
za Povjerenstvo za dodjelu zakupa na polj zemljištu. Jednog člana imenuje Općinsko vijeće, a jednog načelniki. 

Željko Škripek  –  za  predstavnika Povjerenstva  za  dodjelu  zakupa na  polj.zemljištu  u  vl.  RH predlaže  Ivana
Užarević.

Marko Kadić – ispred kluba nezavisnih predlaže Zvonimira Kadić za člana budući da načelnik predlaže jednu
osobu. 

Predsjedavajući  Ivan  Kokanović  daje  na  glasovanje  prvi  prijedlog  kojim se  za  predstavnika Povjerenstva  za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vl. RH predlaže Ivan Užarević.

Nakon  provedenog  glasovanja  predsjedavajući  konstarita  da  je  Općinsko  vijeće  sa  7   glasova  „ZA“,  1
SUZDRŽANIM glasom, donijelo

O D L U K U 
o imenovanju člana Povjerenstva  za dodjelu zakupa

na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu  Republike Hrvatske

I.

Ovom Odlukom se Ivan Užarević iz Gundinaca, Đ.Varzića 40, imenuje za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 

Načelnik Stjepan Užarević –jednog člana određuje načelnik, on će za člana Povjerenstva imenovati Ivana Mihić,
Đ . V. 38.
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TOČKA 8. Donošenje prijedloga za određivanje predstavnika općine Gundinci u Povjerenstvo za procjenu
troškova stavljanja u funkciju  polj.proizvodnje polj.zemljišta koje nije  u funkciji  polj.proizvodnje ili  je
obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase

Ivan  Kokanović  Zag.  63  – za  člana  Povjerenstva  za  procjenu troškova stavljanja  u  funkciju  polj.proizvodnje
predlaže Zvonimira Kadić, M. Gupca 82.

Predsjedavajući daje na glasovanje navedeni prijedlog. 

Konstatira da je sa 10 glasova ZA Općinsko vijeće donijelo, 

O D L U K U 
o imenovanju člana Povjerenstva  za procjenu troškova

stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje

I.

Za predstavnika Općine Gundinci u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju 

poljoprivredne proizvodnje imenuje se Zvonimir Kadić, M. Gupca 82, Gundinci. 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 

TOČKA 9.  Donošenje  Odluke  o  raspolaganju  novčanim sredstvima  predsjednika  Općinskog  vijeća  u
pokroviteljske svrhe

Predsjednik Općinskog vijeća g. Ivan Kokanović – o ovoj temi već smo razgovarali , u Statutu stoji da predsjednik
vijeća može raspolagati novčanim sredstvima.

Ivan Kokanović Zag. 63 – možda bi trebalo donijeti Odluku visini tih novčanih sredstava.

Željko Škripek – predlažem da to bude iznosi od 20.000 kn u pokroviteljske svrhe i troškove reprezentacija.

Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o raspolaganju novčanim sredstvima predsjednika Općinskog vijeća u
pokroviteljske svrhe i troškove reprezentacije.

Konstatira da je Općinko vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ glasa, usvojilo

O D L U K U
o raspolaganju novčanim sredstvima

predsjednika Općinskog vijeća u pokroviteljske svrhe
 i svrhe reprezentacije

I

Ovom  Odlukom  Općinsko  vijeće  Općine  Gundinci  ovlašćuje  predsjednika  Općinskog  vijeća  Općine
Gundinci  da  može  raspolagati  novčanim  sredstvima  Općine  Gundinci   u  pokroviteljske  svrhe  i  svrhe
reprezentacije u iznosu 20.000,00 kn. 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

TOČKA 10. Razno 
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Ivan Kadić – zamjenik općinskog načelnika – ugibalište za autobuse treba hitno riješiti, to nije veliki trošak  i to
treba hitno riješiti. 

Željko Škripek – budući da su se popravili odnosi sa županom to bi se moglo riješiti, ja nisam imao takve odnose i
potporu županije da se to riješi. Trošak izgradnje ugibališta je oko 270.000,00 kn da se to napravi po propisu, no
bez ŽUC-a se ne može ništa raditi. 

Mato Mihić – predlagali smo već postavljanje ležećih policajaca ispred škole ili prometne signalizacije.

Načelnik – ležeći policajci ne smiju se postavljati.

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća -. Župan je rekao da vidimo za ceste šta nam je prioritet, da to
malo razbistrimo, u županiji ima prostora za financiranje.

Ivan Mihić – tu bi mogli predložiti cestu na Beravi od Vuksanovića prema Šiškiću.

Načelnik  – da li  općinsko vijeće odobrava načelniku da potpiše ugovor  o  poslovnoj  suradnji  između Općine
Gundinci i tvrtke Reduco Energo za bioenerganu.Općina u slučaju realizacije ovog projekta ima obvezu osigurati
zemljište . Oni traže da u slučaju realizacije projekta Općina osigura plac, lokaciju imamo Dorovo, površine 1 ha.

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – od ovakvih projekata ne treba lako odustajati, za selo je svaki
projekat bitan, puno bismo napravili da se riješimo otpada. 

Načelnik- tvrtka Reduco Energo preko Fondova osigurava sredstva.

Općinsko vijeće daje svoju suglasnost načelniku za potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji  između Općine
Gundinci i tvrtke Reduco Energo. 

Budući da je dnevni red sjednice iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu u 20,30 sati. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK
Ružica Kriko Ivan Kokanović
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