
      REPUBLIKA HRVATSKA
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA GUNDINCI
            Općinsko vijeće

Klasa: 021-01/14-01/2
Ur.br. 2178/05-02/14-2    
Gundinci, 21. ožujka  2014. godine        

Z A P I S N I K 
o radu 7.  sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci

održane 21. ožujka  2014. godine

Sjednica Općinskog vijeća Općine Gundinci održana je  u vijećnici općine Gundinci, S.Radića 4, dana 
21. ožujka  2014.g. u 20,00 sati. 
Započeto s radom u 20,00 sati. 

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

ODSUTAN: 
Ivan Mihić, opravdao izostanak, Ivan Kadić, zamjenik općinskog načelnika. 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 
Stjepan Užarević, općinski načelnik općine Gundinci,  
Ivan Nožina vlasnik tvrtke IN KONZALTING Slavonski Brod

Predsjednik Općinskog vijeća  g. Ivan Kokanović otvara 7. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja gosta
na sjednici g. Nožinu i nazočne vijećnike. Utvrđuje  da je sjednici nazočno 10 vijećnika,  imamo kvorum i možemo
početi s radom i donositi pravovaljane odluke. 

Za sjednicu je predložen i usvojen slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite za općinu Gundinci
2. a) Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini u Općini Gundinci

b) Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 
2014. godini za Općinu Gundinci 

3. Aktualni sat
4. Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća
5. Izvješće  o  radu  općinskog  načelnika  Općine  Gundinci  za  razdoblje  od  01.07.2013.g.  do

31.12.2013.g.
6. Donošenje  Odluke  provedbi  postupaka  nabave  bagatelne  vrijednosti  i  imenovanje  stručnog

povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave (3 člana)
7. Očitovanje po zamolbi Igor Šiškić
8. Razno

Ivan Kokanović  predsjednik Općinskog vijeća daje riječ  g. Ivanu Nožini da nas izvjesti o točkama 1. i 2. dnevnog
reda. 

g. Ivan Nožina – vlasnik tvrtke IN Konzalting Slavonski Brod – pozdravlja nazočne na sjednici te ih upoznaje da je
njegova tvrtka izradila Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Gundinci i to je bila podloga za izradu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
na području Općine Gundinci. 
Obveza za izradu ovih planskih dokumenata proizlazi iz Zakona o zaštiti  i  spašavanju koji  je donesen 2004.
godine. Nositelj sustava zaštite i spašavanja u općini je načelnik i u obvezi je osigurati u proračunu sredstva za
sustav zaštite i spašavanja. 



U nastavku je g. Nožina detaljno  upoznao nazočne sa Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite na 
području Općine Gundinci, te upoznao sa Analizom sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini, te Smjernicama 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014.g.

Nakon izlaganja g. Nožine predsjednik Općinskog vijeća g. Ivan Kokanović  zahvalio se g. Nožini na iscrpnom 
izlaganju, te iznosi da vijeće može krenuti dalje sa dnevnim redom. 

g. Ivan Nožina napušta sjednicu Općinskog vijeća u 20,30 sati. 

Predsjedavajući Ivan Kokanović daje na usvajanje Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za općinu 
Gundinci. 

Konstatitra da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova ZA (prisutno 10 vijećnika) donijelo Odluku o 
usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite  za općinu Gundinci. 

U nastavku predsjedavajući  daje na usvajanje  Analizu sustava zaštite  i  spašavanja u 2013.  godini  u  Općini
Gundinci.

Konstatitra da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova ZA (prisutno 10 vijećnika) donijelo Odluku o
usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini u Općini Gundinci.

Predsjedavajući daje na usvajanje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini 
za Općinu Gundinci.

Konstatitra da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova ZA (prisutno 10 vijećnika) donijelo Odluku o 
usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini za Općinu 
Gundinci.

TOČKA 3. Aktualni  sat

Pod ovom točkom predsjedavajući moli prisutne da ako imaju pitanja, prijedloga, savjeta da ih iznesu. 

g. Mato Mihić – ima pitanje za načelnika, šta je sa legalizacijom, do kuda je to stiglo.

Načelnik – legalizacija je u postupku, općina je po Rješenju platila naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade i sve je dostavljeno Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije. 

Ivan Kokanović predsjednik Općinskog vijeća – ima nekoliko pitanja za načelnika prvo igraonica do kuda je to
došlo.

Načelnik – igraonica je predviđena tamo gdje je stara gostiona, može zatražiti ponude za projekat uređenja, to
svakako stoji. 

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – zanima ga obnova škole. 

Načelnik  –  škola  je  u  vlasništvu  Županije,  mi  tu  možemo samo podržati,  nemamo nadležnost  kao  općina,
možemo biti uporni da se to što prije riješi. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – zašto nije dobio potvrdu glavnog projekta za salu. 

Načelnik – to bi moglo biti pitanje za bivšeg načelnika , postupak ishođenja potvrde glavnog projekta je u tijeku. 

Ivan Užarević – da li je načelnik šta poduzimao u vezi problema sa psima lutalicama. 

Načenik – koliko je mogao primjetiti pasa nema. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinsko vijeća – da li je načelnik s nekim sklopio ugovor vezano za taj problem
pasa lutalica, da li to Runolist može raditi. 

Ivan Užarević – možda bi bilo dobro poslati obavijest da vlasnici pasa pripaze na to. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća -  skrenuo bi pažnju na smeće na autobusnoj stanici u centru
ispred  crkve, kanta je oštećena, Mirko poštar je zamolio da se razmisli da se postavi ili veća kanta ili kontejner,
jer nema smisla da takav nered bude ispred crkve. Pitanje je da li će to vrijediti , no treba pokušati. Također
trebalo bi vidjeti da li je po projektu uređenja centra predviđana kakva ograda kod autobusne stanice. 

Mato Mihić – da li je promijenjen crijep na mrtvačnici. 



Načelnik – nije koliko zna. 

g. Mato Mihić – ima pitanje za Marka Kadić – kada će biti pokrivena prostorija KU Gundinci. 

g. Marko Kadić – biti će riješeno, ponudu imamo. 

g. Mato Mihić – pitao je za nadstrešnicu koju je vjetar odnio, načelnik je prije Nove godine prebacio financijska
sredstva. 

Marko Kadić – biti će i to riješeno, nemaju sva financijska sredstva, majstori traže 10.000,00 kn, a materijal stoji
37.000,00 jkn. 

Ivan  Kokanović  –  predsjednik  Općinskog  vijeća  –  kada  smo  se  dotakli  groblja,  imaju  na  groblju  dva  ili  tri
spomenika od gundinačkih svećenika da se to proba riješiti. Spomenik pokojnog Drage Kolesara navodno nije
gotov. 

Ismail Kurtiši    - to za Kolesara treba pitati Miju Kokanović on je to ugovarao.

Načelnik – najbolje da zajedno sa predsjednikom vijeća ode na groblje da vide te spomenike. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – šta je sa vodovodom.

Načenik – krenuli su sa ispitivanjem, rekao je da će za prvu ruku pomoći općina ako bude nekih problema. 

Mladen Karavidović – vidio je na internetu da su načelnici imali sastanak u Agenciji za poljop. zemljište. Molio bi
da načelnik kaže nešto o tome. 

Načelnik – kod nas nema tih problema, većinom je to sve riješeno. Uglavnom na sastanku je rečeno da se treba
raditi na tome da se sve poljoprivredno zemljište treba staviti u funkciju. 

Ivan Kokanović  predsjednik Općinskog vijeća – zakup poljoprivrednog zemljišta, kako to ide.

Načenik – uglavnom ide, šaljemo opomene onima koji nisu platili.

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – zahvaljuje načelniku na odgovorima i vijećnicima na pitanjima te zaključuje
ovu točku dnevnog reda.

TOČKA 4.  Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik o radu 6. Sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa. 

Točka  5.  Izvješće  o  radu  općinskog  načelnika  Općine  Gundinci  za  razdoblje  od  01.07.2013.g.  do
31.12.2013.g.

Načelnik – u izvješću o radu općinskog načelnika jedan dio je općeniti, a drugi dio je konkretan. Prisutni su u
prilogu primili izvješće, te moli ako ima pitanja da ih iznesu. 

Mato Mihić – zašto uz izvješće nema financijskog izvješća. 

Načelnik – za iduće izvješće može biti i financijsko izvješće.

Mato Mihić – bez financijskog izvješća nemamo šta raspravljati. Ovo je netko uzeo novac i to napisao. To je
sramota. Draže bi nam bilo da je to načelnik sam napisao. 

Predsjedavajući Ivan Kokanović  daje na usvajanje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Gundinci  za
razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013.g.

Konstatira da sa 3 glasa ZA, 5 PROTIV I 2 SUZDRŽANA, Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Gundinci
za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine nije usvojeno. 

TOČKA 6. Donošenje Odluke provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i  imenovanje stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave (3 člana)

Ivan Kokanović predsjednik Općinskog vijeća iznosi da su prisutni materijale za ovu točku dnevnog reda primili u
pozivu. Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti uređena je provedba bagatelne nabave.
Moli prisutne da iznesu pitanja ili primjedbe po ovoj točki dnevnog reda. 



Budući da pitanja i primjedbi nije bilo predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o provedbi postupaka nabave
bagatelne vrijednosti. 

Konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojilo Odluku o provedbi postupaka
nabave bagatelne vrijednosti. Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i čini njego sastavni dio. 

Ivan  Kokanović  predsjednik  Općinskog  vijeća  -  pod  ovom  točkom  trebamo imenovati  još  članove  stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu postpaka bagatelne nabave. Jedan od članova je gđa. Katarina Radman
koja ima certifikat za provedbu javne nabave . Moli pristune da iznesu prijedloge za članove povjerenstva. 

Marko Kadić – predlaže Ismaila Kurtiši za člana.

Ivan Kokanović –predsjednik općinskog vijeća – predlaže Mladena Karavidović.

Ivan Užarević – predlaže Ivana Kokanović Zag. 63.

Predsjedavajući Ivan Kokanović daje na glasovanje prvi prijedlog za člana povjerenstva Ismail Kurtiši. 
Konstatira da sa 2 glasa ZA i 8 SUZDRŽANIH glasova – prijedlog nije usvojen. 

Predsjedavajući daje na usvajanje drugi prijedlog za člana povjerenstva Mladen Karavidović . 
Konstatira da je sa 7 glasova ZA  i 3 SUZDRŽANA glasa prijedlog usvojen. 

Predsjedavajući daje na glasovanje treći prijedlog za člana povjerenstva Ivan Kokanović Zag. 63.
Konstatira da je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa prijedlog usvojen. 

 
Nakon  provedenog  pojedinačnog  glasovanja  za  članove  stručnog  povjerenstva  predsjedavajući  Ivan
Kokanović konstatira da je Općinsko vijeće sa 7 glasova ZA I 3 SUZDRŽANA glasa donijelo ODLUKU o
imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i  provedbu postupaka nabave bagatelne vrijednosti  u
sastavu: 

1. Katarina Radman
2. Mladen Karavidović
3. Ivan Kokanović, Zag. 63

TOČKA 7. Očitovanje po zamolbi Igor Šiškić

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – gospodin Igor Šiškić više se puta obraćao i zamolio da se to
riješi. Zamolio je načelnika da  stupi u kontakt sa Katarinom Radman da ona donese pravno tumačenje, budući da
čovjek traži očitovanje vijeća, Katarina je dostavila izvješće. 
Gospodin Mato Mihić je rekao da se bivše vijeće očitovalo da se neće očitovati dok se sav natječaj ne završi, a
natječaj još nije završen. 

Mato Mihić – išli smo na krim policiju, očitovali se i on se više u to neće petljati. Što se tog slučaja tiče neće
objašnjavati. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – što se tiče tog natječaja on nije bio tu,  nije sudjelovao i o
natječaju ništa ne zna. 

Mato Mihić – svi znaju sve. 

Ivan Kokanović – predsjednik  Općinskog vijeća – o ovome smo već razgovarali  na vijeću,  zatražili  mišljenje
Agencije  koje smo dobili i mišljenje je da možemo promijeniti odluku. 

Načelnik Stjepan Užarević – njemu je svejedno, no neki zakiljučak  mora dostaviti i nešto odgovoriti. 

g. Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – da li bi bilo pametno zatražiti mišljenje od g. Tomca koji je bio
pravni savjetnik u tom natječaju. 

Predsjedavajući daje glasovanje tko je ZA da se Vijeće očituje. 

g. Željko Škripek – njemu pitanje nije jasno. 

Načelnik Stjepan Užarević – odogovriti će g. Šiškiću da Vijeće nije donijelo nikakav zaključak ni očitovanje. 



TOČKA 8. Razno 

Ivan Užarević – spominjali smo ranije javne radove za nezaposlene, da li ima šta od toga?

Načelnik  - na koje javne radove misli?

Ivan Užarević – prijašnjih godina je bilo po općinama ne zna da li sada ima. 

Načelnik – imamo stručno osposobljavanje za dva djelatnika. 

Željko Škripek – jednog djelatnika, zanima ga zašto natječaj nije stavljen na oglasnu ploču i  inetrnet stranicu
općine.

Ružica  Kriko  –  zapisničar  –  natječaj  je  objavljen  na  Zavodu  za  zapošljavanje  za  dva  djelatnika  za  stručno
osposobljavanje za administrativnog referenta i upravnog referenta i imamo trinaest zamolbi koje smo zaprimili.

Ivan Kokanović – predsjednik  Općinskog vijeća –ubuduće neka načelnik  izvjesti  Općinsko vijeće  o  ovakvim
natječajima i natječaje treba staviti na oglasnu ploču i Internet stranicu. Da načelnik upoznaje vijeće ne bi bilo
ovakvih pitanja. Trebamo raditi za opće dobro. 

Mato Mihić – načelnik je rekao da će od nove godine surađivati s vijećem, a nije mogao upoznati vijeće o ovom
natječaju. 

Ivan  Kokanović-  predsjednik  Općinskog vijeća  –  par  puta  je  dobio  pitanje,  a  nezna o  čemu se  radi  .  One
informacije koje ima rado će podijeliti s ostalima, tako treba razmišljati i tako treba raditi, trzavice neće dovesti
nigdje. 

Željko Škripek – zadnju sjednicu vijeća imali smo petkom. Ponedjeljkom u selu radovi na uređenju bankina. Da li
je bio problem reći da će stroj ravnati bankine. Ne zna dali će više dolaziti na vijeće. 

Načelnik – čovjek ima ugovor sa općinom za održavanje cesta. Možda ni on nije znao da će doći. 

Željko Škripek – jel problem reći da će netko nešto raditi, ovo je banalni primjer.

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – ako je načelnik već raspisao natječaj mogao je upoznati vijeće o
tome. 

Željko Škripek – natječaj se mogao objaviti na oglasnoj ploči i Internet stranici, a ne da zainteresirani ne znaju
gdje je objavljen. 

Načelnik – prima kritiku na taj slučaj. 

Goran Markić – on je saznao u ponedjeljak za natječaj. 

Mato Mihić – da li načelnik ima saznanja da li će šta biti za bio postrojenje. 

Načelnik – vrše se pripremne radnje  u ponedjeljak će doći čovjek i biti će obaviješteni. Radi se na tome. 

Ivan Užarević – koji su uvjeti natječaja

Načelnik – to je stručno osposobljavanje na godinu dana, uvjeti su srednja stručna sprema, bez radnog iskustva. 

Ivan Kokanović Zag. 63 – da li je natječaj zatvoren i tko je odabran.

Načelnik – natječaj je zatvoren, još nije donio odluku.

Ivan  Kokanović  –  Zag.  63 – ima primjedbu da zapisnik  bude konkretniji.  Na prošloj  sjednici  govorili  smo o
putevima, Katarininom ugovoru, dosta toga nije napisano.

Budući da je dnevni red sjednice iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu u 21,25  sati. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK
Ružica Kriko Ivan Kokanović
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