
      REPUBLIKA HRVATSKA
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
          OPĆINA GUNDINCI
            Općinsko vijeće

Klasa: 021-01/14-01/3
Ur.br. 2178/05-02/14-2    
Gundinci, 30. svibnja 2014. godine        

Z A P I S N I K 
o radu 8.  sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci

održane 30. svibnja  2014. godine

Sjednica Općinskog vijeća Općine Gundinci održana je  u vijećnici općine Gundinci, S.Radića 4, dana 
30. svibnja  2014.g. s početkom 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,   Ivan Kadić, zamjenik općinskog načelnika. 

OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI: 
Stjepan Užarević, općinski načelnik općine Gundinci,  

Predsjednik  Općinskog  vijeća   g.  Ivan  Kokanović  otvara  8.  sjednicu  Općinskog  vijeća,  pozdravlja
nazočne vijećnike, te utvrđuje  da je sjednici nazočno 10 vijećnika od 11,  imamo kvorum i možemo početi s
radom i donositi pravovaljane odluke. 

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošenje  Odluke  o  usvajanju  Godišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  općine  Gundinci  za

2013.g.
4. Donošenje  Odluke  o  imenovanju  stručnog   povjerenstva  za  procjenu  šteta  od  elementarnih

nepogoda na području Općine Gundinci 
5. Donošenje  Odluke  o  ustupanju  poslovnog  prostora  u  vl.  Općine  za  potrebe  Poljoprivredno-

savjetodavne službe
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vl. Općine

Gundinci (tri člana)
7. Donošenje Odluke o iznajmljivanju poslovnog prostora (Pušeljić Jelka, PZ Berava)
8. Razno

Goran Markić – vezano za 7. točku dnevnog reda zanima ga da li se pod tom točkom glasa u paketu zajedno ili 
odvojeno. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – u dnevnom redu pod 7. točkom  tako je stavljeno radi 
pojašnjenja da se zna o čemu će se razgovarati. Tu nije moralo pisati Jelka i Berava. Možemo glasati zajedno, 
možemo odvojeno.
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TOČKA 1. Aktualni sat

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća pod ovom točkom riječ prepušta općinskom načelniku Stjepanu 
Užarević. 

Stjepan Užarević općinski načelnik – pozdravlja nazočne te iznosi da će pod ovom točkom upoznati vijećnike o 
aktivnostima u općini od zadnje sjednice Općinskog vijeća. 

- Poništena je presuda u slučaju Drago Marinić i Jakob Kokanović  - ide se u postupak mirenja, ročište je 
04.06.2014.

- Osječki Vodovod je ispitao i isprao mrežu, te otklonio kvarove, idući tjedan trebala bi biti primopredaja 
- Sa zamjenicom župana gđom. Dunjom Magaš i predsjednikom Županijske skupštine g. Perom Ćosić bio 

je na sastanku vezano za obnovu škole, dobili smo njihovu punu podršku, na sjednici Županijske 
skupštine projekt je prošao, škola kreće sa renoviranjem po završetku nastave, sredstva su osigurana za
ovu godinu, 

- Bio je u ŽUC-u kod g. Dukića u vezi izgradnje ugibališta za autobuse, geodeti su snimili stanje i ide se u 
projektiranje i realizaciju ove godine,

- Imali smo tri nadzora u općini i to zaštita od požara, zaštita i spašavanje i zaštita okoliša nije bilo 
primjedbi, 

- U županiji je održana prezentacija Bioenergane, zaključak je da od strane općine i županije trenutno 
nema sredstava da se to pokrene, već da se traži investitor koji bi financirao projekt i izgradnju, 

- Za vrijeme prve kiše imali smo prokapanje na velikom kanalu i rušenje jedne ćuprije u Josima,
- Iz Fonda za zaštitu okoliša posjetila nas je gđa. Jelena Pleše vezano za sanaciju odlagališta otpada 

„Stružice“. Predlaže da se otpad ukopa na licu mjesta, s tim da općina ne bi snosila nikakve troškove, 
sredstva bi se osigurala u omjeru 85% EU fondovi, 15% Fond za zaštitu okoliša,

- Pred nogometnu sezonu NK Gundinci uplatili smo dotaciju za kupnju nove kosilice u iznosu 17.000,00 
kn

- Nismo prošli na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja za rušenje sale i izgradnju ceste u Sajmišnoj
- Za izradu projektne dokumentacije za ceste u Đ. Varzića (berava) i Sajmišnoj ulici (od  Kukuna) imamo 

tri ponude i to jedna ponuda je 32.000 kn, druga je 33.000,00 kn i treća je 42.000,00 kn, tu spada i 
ishođenje građevinske dozvole.

- Imali smo elementarnu nepogodu poplavu,  gdje smo morali aktivirati Stožer ZiS, te timove CZ 
16.05.20104. koji su išli u Slavonski Šamac na nasip, učestvovalo je 25 članova Stožera i Tima CZ,  23 
vatrogasca, te 20 dragovoljaca. Vatrogasci su išli na ispomoć u Slavonski Brod i na dežurstvo u 
Sikirevce. 

- U Đure Varzića ulici i Zagrebačkoj sanirali smo udarne rupe, nije zadovoljan obavljenim poslom, 
- Stanje računa proračuna na današnji dan iznosi 1.028.000,00 kn.

Predsjedavajući Ivan Kokanović zahvaljuje se načelniku na iscrpnom izlaganju, moli prisutne da iznesu pitanja. 

Mato Mihić – vezano za natječaj za salu, da li je ostvarena suradnja sa LAG-om. 

Načelnik – na tome nismo radili.

Mato Mihić – o tome pričamo i treba se poraditi na tome da se povežemo. Samostalno ćemo teško išta postići.  
Krpanje rupa na nerazvrstanim cestama nije dobro napravljeno. Trebali bi Zagrebačku kandidirati za presvlačenje,
svake godine je sve više rupa.

Ivan Užarević – jedan od uvjeta kandidiranja je da se obavezno mora ići preko LAG-a. Bez LAG-a se ne može 
dobiti dovoljno bodova. Da li mi imamo svoje ljude u tom LAG-u.

Načelnik – morati ćemo mijenjati članove jer je slab odaziv na sjednice. 

Ivan Užarević – tko raspisuje natječaj za obnovu škole. 

Načenik – županija raspisuje natječaj. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – problema u LAG-u ima jako puno. Loš je odaziv na sastanke. 
Treba vidjeti osobe koje su imenovane i treba vidjeti tko dolazi, a tko ne i njih mijenjati. 

Mato Mihić – sredstva su osigurana za profesionalce, on to priča od trećeg mjeseca.  Ako općine nisu aktivne ne 
možemo ništa izvući. Ima bodovanje i  to je to. 

Načelnik – u upravnom odboru LAG-a su  osim njega Mirko Matić, Davor Kadić, Fabijan Marinić.
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Mladen Karavidović – vezano za priključak na vodovod, da li se znaju uvjeti priključenja.

Načelnik – postojati će mogućnost da sami napravimo iskope, plaća se samo rad i materijal nema naknade za 
priključenje. 

Budući da pitanja više nije bilo, predsjedavajući se zahvaljuje načelniku i vijećnicima, te prelazi na drugu točku 
dnevnog reda. 

TOČKA 2. Usvajanje Zapisnika o radu 7. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik o radu 7. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno  je usvojen sa 10 glasova „ZA“.

TOČKA 3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gundinci za
2013.g.

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – materijale za ovu točku primili ste u  prilogu poziva,  materijala 
je tu puno, koliko ste se uspjeli snaći u brojkama i pratiti proračun. Pogledajte, ako ima pitanja, pojašnjenja, 
primjedbi ili je netko primjetio propuste iznesite i uključite se u raspravu. 

Zvonimir Kadić –  iznosi da ima pitanje, bode ga  ova svota u oči od 458.000 kn za intelektualne usluge, zanima 
ga na čega se to konkretno odnosi, tko je odrađivao te intelektualne usluge i to je od 30.06. 2013. g. 300.000,00 
kn. 

Ružica Kriko- zapisničar – upisala je pitanje Zvonimira Kadić  i pojašnjenje, odnosno analitiku ćemo dostaviti u 
roku 8 dana u pismenom obliku Zvonimiru Kadić. 

Mato Mihić – i zadnji puta je rekao da bi bilo bolje da je načelnik sam napisao i objasnio na čega je šta potrošeno,
ovo je samo dokument iz računovodstva. 

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – iznosi neka Mato konkretno kaže šta ga zanima, koja stavka  pa će se kao i
Zvonimiru dostaviti pismeno pojašnjenje. 

Ivan Kokanović  Zag. 63 – traži da mu se dostavi analitika prihoda i rashoda za 2013.g.

Mato Mihić - već je rekao da bi bilo bolje da je načelnik sam pojasnio na čega je šta potrošeno. 

Željko Škripek – minus od 859.000,00 kn, to mu je upalo u oko. 

Stjepan Užarević – načelnik – radila se zgrada općine i ambulante i Fond je učestvovao sa 80%, a općina sa 20%
financijskih sredstava. Vrijednost radova bila je 1200.000,00 kn od toga je 600.000,00 kn općina platila.  Radio se 
krov na zgradi, to nije financirao Fond. Ne zna šta tu nije jasno. Fond učestvuje 80% ali u cijeni bez PDV-a, njega 
plaća općina. 

Rasprava je privedena kraju. Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2013. g.

Konstatira da sa 5 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH  glasova Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine 
Gundinci  za 2013.g.nije usvojen. 

TOČKA 4. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog  povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Gundinci 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća -  pri sastavljanju dnevnog reda za ovu sjednicu prijedlog je već 
bio da se u komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju Ivan Užarević, Mladen Karavidović, 
Marko Kadić, Stjepan Užarević i Ružica Kriko. 
Da li su prisutni suglasni sa ovim prijedlogom. 

Mato Mihić – od koga je bio ovaj prijedlog. 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – prijedlog je bio od HDZ-a, grupe građana, SDP-a, Iva je bio na 
sastanku  za dnevni red pa je rečeno budući da je Ivan Užarević agronom da on bude član komisije ispred HDZ-a.

Ivan Kokanović – Zag. 63 – kod prijedloga članova komisije nije se išlo na stranke, išlo se ispred vijeća. 

Ivan Kokanović – ako netko ima primjedbe na ovaj prijedlog neka iznese. 
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Marko Kadić – iznosi da se on može povući iz ove komisije, nije znao da je imenovan, ako će biti netko drugi. 

Ivan Kokanović  - predsjednik Općinskog vijeća – prijedlog je bio od onih članova vijeća koji su sudjelovali na 
sjednici za  pripremu dnevnog reda za vijeće. Prijedlog ne mora biti takav, on ga je samo iščitao.

Mato Mihić – samo je htio reći da stranka nije predložila Ivana Užarević u komisiju. 

Predsjedavajući daje usvajanje prijedlog za imenovanje komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 
sastavu  Ivan Užarević, Mladen Karavidović, Marko Kadić, Stjepan Užarević i Ružica Kriko. 

Predsjedavajući konstatira da je  sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANI glas usvojena Odluka o imenovanju 
stručnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Gudinci u 
sastavu: Ivan Užarević, Mladen Karavidović, Marko Kadić, Stjepan Užarević i Ružica Kriko. 

TOČKA 5. Donošenje Odluke o ustupanju poslovnog prostora u vl. Općine za potrebe Poljoprivredno-
savjetodavne službe

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – dužni smo osigurati prostor za rad Savjetodavne službe, 
odnosno osobe koja tu radi, oni taj prostor već koriste, sada trebamo samo donijeti odluku.

Načelnik – korištenje prostora bilo bi bez naknade jer je rad Savjetodavne službe od interesa za našu općinu. 

Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o ustupanju poslovnog prostora u vl. Općine za potrebe Poljoprivredno 
savjetodavne službe . 

Konstatira da je sa 10 glasova ZA odluka jednoglasno usvjena. 

TOČKA 6.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vl.
Općine Gundinci (tri člana)

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – trebamo imenovati tri člana u Povjerenstvo za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vl. općine. 

Goran Markić – ispred nezavisnih predlaže Ismaila Kurtiši

Ivan Užarević – predlaže Ivana Kokanović Zag. 63

Mato Mihić – nije mu jasno, imamo već neko povjerenstvo za zakup.

Željko Škripek – to je provjerenstvo za provedbu postupaka javne nabave.

Ivan Kokanović – predsjednik OV – predlaže Željka Škripeka

Željko Škripek – odbija prijedlog  iz osobnih razloga.

Zvonimir Kadić  - predlaže Mladena Karavidović.

Predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u 
vl. općine u sastavu Ismail Kurtiši, Ivan Kokanović Zag. 63, Mladen Karavidović.

Predsjedavajući konstatira da je Općinskog vijeće jednoglasno sa 10 glasova ZA donijelo Odluku o 
imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vl. općine u sastavu Ismail Kurtiši, 
Ivan Kokanović Zag. 63, Mladen Karavidović.

TOČKA 7. Donošenje Odluke o iznajmljivanju poslovnog prostora (Pušeljić Jelka, PZ Berava)

Predsjedavajući Ivan Kokanović upoznaje nazočne da smo u dnevnom redu stavili da se zna na koje se prostore 
odnosi odluka. 

Stjepan Užarević – načelnik-  Jelki Pušeljić ugovor o najmu poslovnog prostora istekao je 01.04. ove godine. 
Mjesečni iznos najma bio je 1.100,00 kn. U ugovori nisu bila skladišta već samo poslovni prostor, pista i vaga. U 
ugovoru stoji da se isti može produžiti. 

Ivan Kokanović – predsjednik općinskog vijeća – da li postoji mogućnost da se Jelki ponudi drugi prostor, da se 
ovdje smjesti arhiva i rastereti sadašnji prostor koji je dosta skučen. 
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Mladen Karavidović – nije mu jasno šta trebamo donijeti. 
Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – trebamo donijeti Odluku o iznajmljivanju poslovnog prostora. 

Stjepan Užarević – načelnik – prijedlog je da se Jelki Pušeljić produži ugovor na tri godine. 

Mato Mihić – bio je raspisan natječaj za drugo skladište. 

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – da li je netko razgovarao sa Jelkom da li je ona zainteresirana za 
produžetak ugovora.

Ivan Kokanović Zag. 63 – u taj prostor mogli bi smjestiti Savjetodavnu službu.

Željko Škripek – imamo Odluku o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora i po tome 
možemo postupiti. 

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća  - da li ćemo imati problema ako damo bez natječaja. 

Ivan Kokanović Zag. 63 – najbolje da se raspiše natječaj sa skladištem.

Željko Škripek – imamo jednu varijantu sa zakonom i jednu bez zakona.

Ivan Kokanović Zag. 63 – treba i skladišta riješiti,  načelnik je trebao provjetiti imovinu općine. 

Stjepan Užarević – načelnik – imamo dvije mogućnosti ili dati na natječaj ili produžiti ugovor, ako se produžuje 
ugovor ne bi više od tri godine.

Mato Mihić – možda bi bilo dobro da se provjeri pravno do idućeg vijeća.

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – imamo dvije mogućnosti donijeti odluku za javni natječaj ili produžiti 
retroaktivno.

Ivan Kokanović – Zag. 63 – treba vidjeti da li općini treba taj prostor.

Ivan Užarević – treba provjeriti da li taj prostor treba općini, ako ne dati na natječaj.

Ismail Kurtiši – onda treba oba prostora dati na natječaj.

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – ako je Jelka zainteresirana ona će se javiti na natječaj.

Željko Škripek – na dogovoru za dnevni red rekli smo da će se provjeriti da li u ugovoru piše mogućnost 
produženja.  Predlaže da se napravi kompromis da si damo dva tjedna proučimo Odluku o uvjetima postupka 
zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora i porazgovaramo sa Jelkom. 

Mato Mihić – treba i definirati dali općini treba ili ne ovaj prostor.

Stjepan Užarević – načelnik – vezano za zadrugu oni su zainteresirani za prostor iza starog Doma. Oni bi to 
uredili.

Ivan Kokanović – Zag. 63 – to se mora dati na natječaj, predlaže da sami to uredimo i damo na natječaj.

Mato Mihić – koliko god da najam bude njima će to biti puno plaćati jer ih ima malo.

Ivan Kokanović Zag. 63 – smatra da treba nešto poduzeti jer to ne može ni ovako stajati.

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – po Odluci o načinu davanja u zakup poslovnog prostora mora se raspisati 
natječaj.

Stjepan Užarević – najbolje obaviti razgovor sa jednima i drugima i poslije toga se sastati.

Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo ZAKLJUČAK: 

Zadužuje se načelnik Stjepan Užarević da razgovara sa Jelkom Pušeljić i predstavnicima PZ 
Berava vezao za zakup poslovnih prostora. Jelki Pušeljić ugovor je istekao, treba vidjeti da li je 
zainteresirana za natječaj ili će se prostor ostaviti općini.
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TOČKA 8. Razno

Stjepan Užarević – načelnik – vijeće roditelja naše škole u suradnji sa ostalim školama pokrenuli su inicijativu da 
se sufinancira kupnja knjiga za učenike osnovnih škola.  Budući da nismo morali plaćati prijevoz učenika srednjih 
škola mogli bismo ta sredstva usmjeriti prema sufinanciranju kupnje školskih udžbenika za učenike osnovne 
škole. Prijedlog je da to bude sufinanciranje u visini 30% cijene udžbenika.

Ivan Kokanović – predsjednik vijeća – vijeće je za ovaj prijedlog, na iduću sjednicu vijeća staviti ćemo ovaj 
prijedlog na dnevni red.

Mato Mihić – zanima ga šta je sa prostorom bivše trgovine, šta tu planira načelnik. Ako se bude raspisivao 
natječaj da se uvrsti i taj prostor. 

Stjepan Užarević – problem je jer u tom prostoru  nema sanitarnog čvora ni vode.

Ivan Kokanović – vezano za obnovu škole zvala ga je gđa. Reza Pavelić da se u ponedjeljak dođe i potpišu 
dokumenti. Gotovo svi papiri su gotovi i sa krajem školske godine idu radovi. 

Ivan Kokanović – Zag. 63 – šta je sa građevinskom za salu.

Stjepan Užarević – načelnik – čeka se samo jedan potpis. 

Budući da je dnevni red sjednice iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu u 21,20  sati. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK
Ružica Kriko Ivan Kokanović
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