
Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup i kupoprodaju 

poslovnog  prostora (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 7/12.), članka 30. 

Statuta Općine Gundinci (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 9/13.), Općinsko 

vijeće Općine Gundinci na svojoj 8.  sjednici, održanoj dana 30.  svibnja 2014. godine, donosi  

   

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Gundinci 

  

Ĉlanak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gundinci (u 

nastavku teksta:  

Povjerenstvo).  

Povjerenstvo ima tri člana:  predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana. 

  

Ĉlanak 2. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Ismail Kurtiši,  kao predsjednik, 

2. Ivan Kokanović, Zagrebačka 63,  kao zamjenik predsjednika, 

3. Mladen Karavidović,  kao član. 

Zadaća Povjerenstva je: 

 da sukladno Odluci o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Gundinci, raspisanog od strane općinskog načelnika, provede javni 

natječaj, te  

 utvrdi prijedlog odluke o najpovoljnijoj ponudi koju dostavlja općinskom načelniku na 

potvrdu.  

  

Ĉlanak 3. 

Mandat članovima Povjerenstva traje do isteka mandata vijećnika u Općinskom vijeću Općine 

Gundinci u trenutnom sazivu.  

Članu Povjerenstva mandat prestaje u sljedećim slučajevima:  

 danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi 

dan  prestanka članstva,  

 danom razrješenja od strane Općinskog vijeća,  

 smrću.  

Član Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka mandata:  

 ako sam zatraži razrješenje,  

 ako ne ispunjava dužnost člana,  

 ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša. 

U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, novi se član imenuje u roku od 30 dana, kojem 

mandat traje do isteka tekućeg mandata članu koji je razriješen.  

  

Ĉlanak 4. 

Predsjednik Povjerenstva, saziva i vodi sjednice Povjerenstva.  

  

Ĉlanak 5. 

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika Povjerenstva, njegove 

ovlasti utvrĎene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GUNDINCI 

Klasa: 372-03/14-01/4       PREDSJEDNIK 
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