
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 
 BRODSKO-POSAVSKA ŢUPANIJA 
          OPĆINA GUNDINCI 
            Općinsko vijeće 

 
Klasa: 021-01/14-01/4 
Ur.br. 2178/05-02/14-2      
Gundinci, 16. srpnja 2014. godine         
 

Z A P I S N I K  
o radu 9.  sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci 

odrţane 16. srpnja  2014. godine 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Gundinci odrţana je  u vijećnici općine Gundinci, S.Radića 4, dana 
16. srpnja  2014.g. s početkom u 20,00 sati.  
Započeto s radom u 20,00 sati.  
 
NAZOĈNI VIJEĆNICI:  

Marko Kadić, Ismail Kurtiši, Zvonimir Kadić, Ţeljko Škripek,  Ivan Kokanović Zag. 116 A, Mato Mihić, Ivan 
Kokanović Zag. 63, Ivan Uţarević. 
 
ODSUTAN:  

Goran Markić,  Ivan Mihić,   Mladen Karavidović,  Ivan Kadić, zamjenik općinskog načelnika.  
 
OSTALI NAZOĈNI NA SJEDNICI:  

Stjepan Uţarević, općinski načelnik općine Gundinci,   
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća  g. Ivan Kokanović otvara 9. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja 
nazočne vijećnike, te utvrĎuje  da je sjednici nazočno 8 vijećnika od 11,  imamo kvorum i moţemo početi s radom 
i donositi pravovaljane odluke.  
 
 Za sjednicu je predloţen i jednoglasno usvojen slijedeći: 
 

D N E V N I   R E D 

 
1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o sufinanciranju kupnje školskih udţbenika za osnovnu školu 
4. Donošenje prijedloga za nasipanje poljskih puteva  
5. Zamolba Goran Šiškić za postavljanje mljekomata u centru 
6. OdreĎivanje lokacije za mobilno reciklaţno dvorište (zeleni otok) 
7. Razno 

 
 
 
TOĈKA 1. Aktualni sat 

 
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća zamolio je načelnika da nas pod ovom točkom upozna o 
aktivnostima u općini od prošle sjednice.  
 
Stjepan Uţarević općinski načelnik – pozdravlja nazočne te iznosi da će pod ovom točkom upoznati vijećnike o 
aktivnostima u općini od zadnje sjednice Općinskog vijeća.  
 

- Dana 02.06. podigao sam dokumentaciju za obnovu škole i dostavio na potrebne adrese,istog dana 
odrţano je ročište u predmetu Jakob Kokanović gdje je odlučeno da se postupak ponavlja, 

- Vezano za izgradnju ugibališta za autobuse,projektna dokumentacija je gotova,čeka se graĎevinska 
dozvola i to će biti u kolovozu, 

- Sa Jelkom Pušeljić obavio sam razgovor i zainteresirana je za poslovni prostor i vagu, tako da ćemo po 
tome pitanju raspisati natječaj, 



- U Sl.Brodu bio sam na Skupštini Posavske Hrvatske, 
- U općini Vrpolje odrţan je sastanak vezano za navodnjavanje poljoprivrednih površina u potezu BiĎ-

kanal Dunav-Sava,donesena je odluka da bi trebalo provesti anketu da se provjeri zainteresiranost i 
utvrdi koje bi to bile površine, 

- Mato Mihić-Zanima ga čija je  inicijativa bila odrţavanje tog sastanka jer je ranije već bila dogovorena 
jedna opcija vezano za navodnjavanje. 

- Stjepan Uţarević- načelnik-Inicijativa je bila ţupanijska,na sastanku je bio nazočan gospodin Burazović 
iz ţupanije i gosp.Franjo Galić iz Hrvatskih voda. Dobili smo upitnik koji ćemo podijeliti mještanima. 

- U nastavku upoznaje nazočne da je bio na sastanku u općini Garčin vezano za poljoprivredno zemljište 
u vlasništvu RH. Sastanku je bila nazočna ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište Blaţenka 
Mičević. 

- Imali smo sastanak Komisije za elementarne nepogode,šteta od poplave procijenjena je na oko 6 000 
000 kn,svi materijali dostavljeni su u ţupaniju i Drţavnoj komisiji za procjenu štete od elementarne 
nepogode. 

- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- Vezano za projekt navodnjavanja, bilo bi dobro napraviti tribinu u općini 
da se mještani upoznaju. 

- Ţeljko Škripek-projekt navodnjavanja zove se navodnjavanje BiĎ-Bosutskog polja. 
- Mato Mihić-Nama je rečeno da osnujemo udrugu za navodnjavanje i pokupimo potpise zainteresiranih 
- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- Vezano za ročište Jakob Kokanović bilo je govora o mirenju. Tko nas 

zastupa u tom predmetu? 
- Načelnik-Mirenje nije uspjelo,a zastupa nas g.Mirko Tomac. 
- Ţeljko Škripek- Zanima ga obnova škole, čuju da je inventar rasporeĎen po selu,roditelji ne znaju gdje će 

im djeca u školu i tko će platiti prijevoz.Da li ravnatelj kontaktira sa načelnikom? 
- Načelnik- Učenici od 1. do 4. razreda imat će nastavu u dvorani, a učenici od 5. do 8. razreda u Velikoj 

Kopanici,a za namještaj,to treba pitati ravnatelja. Općina nema ništa s tim. 
- Ţeljko Škripek- Trebao bi se odrţati sastanak roditelja i ravnatelja da se roditelji upoznaju. 
- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- predlaţe da načelnik kontaktira ravnatelja i da se sazove tematska 

sjednica o prijevozu učenika. 
- Načelnik- Razgovarat ce  sa ravnateljem da se upoznaju roditelji sa organizacijom nastave za iduću 

školsku godinu.Vezano za obnovu škole,21.07. odrţat će se otvaranje ponuda. 
- Mato Mihić-Ne moţe se sloţiti da općina nema udio u školi.Zašto onda općina rješava obnovu škole i 

nosi dokumentaciju? 
- Načelnik-Iznosi da nije bio upoznat sa podjelom školskog inventara,a Mato neka pita ravnatelja. 
- Mato Mihić-Načelnik je obećao da ćemo zajedno raditi,a i dalje načelnik radi po svome.On je načelnik i 

trebao je razgovarati sa ravnateljem. 
- Načelnik- Prvi je komentirao podjelu inventara, no nije znao za to. 
- Zvonimir Kadić- To je loša komunikacija ravnatelja i načelnika. 
- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.-Neka načelnik napravi tematsku sjednicu sa ravnateljem,vezano za 

prijevoz učenika na koji će biti pozvani i roditelji kako bi bili upoznati s time.Nije u redu ako ravnatelj 
moţe traţiti od općine da nosi dokumentaciju u ţupaniju, a inventar dijeli bez znanja općine,da li je taj 
inventar rashodovan, da li postoji inventurna lista. 

- Mato Mihić- Te klupe nisu stare. To se trebalo donirati, a ne podijeliti po selu.Ima udruga kojima bi to 
trebalo ili se moglo donirati poplavljenim područjima.Načelnik je trebao reagirati i traţiti da se klupe 
vrate. Općina ima pravo na to. 

- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- Da je zdrava komunikacija, ravnatelj je trebao reći načelniku i napraviti 
obavijest da se dijeli školski inventar. 

- Ismail Kurtiši- Vjerojatno je i ravnatelj dobio naputak šta moţe raditi sa školskim inventarom. 
- Marko Kadić- Svi ste u pravu, smatra da nije kasno, ravnatelj treba zatraţiti da se klupe vrate u školu, 

mogu se staviti u vatrogasno spremište i tu će sluţiti kad se odrţava skupština,to pogotovo vrijedi za 
stolove iz školske kuhinje. To još nije kasno,ravnatelj to moţe vratiti. 

- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- Načelnik neka kontaktira ravnatelja i prenese prigovor Općinskog vijeća 
na podjelu školskog inventara.Treba vidjeti šta se moţe ispraviti,da se barem vrate stolovi iz školske 
kuhinje. 

- Mato Mihić- Kritizirao je načelnika jer je obećao da će suraĎivati, a 2 dana nakon prošle sjednice vijeća 
rušila se Oreškovićeva kuća,  a o tome na sjednici nije bilo ni riječi. 

- Načelnik- Kuću Stjepana Oreškovića nije rušila općina, već Centar za socijalnu skrb. A zašto to 
interesira Matu? 

- Mato Mihić-  načelnik je govorio je o aktivnostima u općini pod Aktualnim satom,a ništa nije rekao. 
Zanima ga da li je došla analitika? 

- Načelnik- Tko je traţio analitiku,dobio ju je. 
- Ţeljko Škripek- Iznosi zamolbu da se zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća stave na portal Gundinci.hr 
- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- Smatra da to nije problem. 
- Ivan Uţarević- Oglasna ploča koja je bila ispred Bose u ulici Matije Gupca, ako moţe, da se vrati nazad 

ili da se postavi na neko drugo mjesto. 
 

 
 



TOĈKA 2. Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik o radu 8. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen sa 9 glasova „ZA“. 
 

 TOĈKA 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju kupnje školskih udţbenika za osnovnu školu 

 
  -  Ivan Kokanović-predsjednik o.v.-Na prošloj sjednici Općinskog vijeća govorili smo o sufinanciranju kupnje 
školskih udţbenika za učenike osnovne škole, no nismo imali točku dnevnog reda o navedenom pa nismo donijeli 
nikakvu odluku. Sada smo to stavili na dnevni red. Imamo prijedlog od prošle sjednice da to bude 30% ukupne 
cijene udţbenika i radnih biljeţnica.  
-  Ţeljko Škripek- Zanima ga kako će se to tehnički riješiti. 
- Načelnik-Imamo spisak udţbenika sa cijenom koje je propisalo Ministarstvo i spisak učenika naše škole.Isplatu 
moţemo vršiti preko računa ili na ruke. 
- Ţeljko Škripek- Iznosi prijedlog da se udio sufinanciranja kupnje udţbenika poveća na 50% zbog teškog stanja u 
kojima se nalaze roditelji. 
- Načelnik- Sa 30% sufinanciranja općinu bi to stajalo 62.000,00 kn. 
- Ivan Uţarević- Podrţava prijedlog g.Škripeka. 
- Ivan Kokanović-Zag.63- Iznosi prijedlog da općina sufinancira kupnju udţbenika i radnih biljeţnica u 100% 
iznosu. 
 
Rasprava je privedena kraju. Predsjedavajući daje na usvajanje 1. prijedlog sufinanciranje 50%. 
 
Konstatira da sa 1 glasom ZA i 8 SUZDRŢANIH  glasova prijedlog nije usvojen.  

 
Predsjedavajući daje na usvajanje 2. prijedlog sufinanciranje kupnje udţbenika i radnih biljeţnica u 100% iznosu. 
 
Konstatira da je 2. prijedlog sufinanciranje kupnje udţbenika i radnih biljeţnica u 100%-tnom iznosu 
jednoglasno usvojen sa 9 glasova ZA. 
 

U 21,00 sati zbog drugih obaveza sjednicu je napustio vijećnik Zvonimir Kadić. Sjednica je nastavljena sa 8 
vijećnika. 
 
        TOĈKA 4. Donošenje prijedloga za nasipanje poljskih puteva  
 

- Ivan Uţarević - Zanima ga s kojim iznosom općina raspolaţe za nasipavanje poljskih puteva. Predlaţe da se 
saniraju stare makadamske ceste i udarne rupe. 
- Mato Mihić - Zanima ga do kuda je došlo rješavanje nerazvrstanih cesta. 
- Načelnik - Sva dokumentacija za upis nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine je dostavljena Ţupanijskom 
drţavnom odvjetništvu i čeka se rješenje. Vezano za nasipanje poljskih puteva predlaţe da se prilazi na glavne 
ceste naspu u duţini od 100 m. 
- Mato Mihić - Prijedlog je da vijeće donese prijedlog za izgradnju novih cesta. Od Fonda ne moţemo povući 
novac za postojeće ceste, za nove moţemo i treba raspisati javni natječaj. Treba sanirati stare ceste, a  nove 
prirediti za proljeće za natječaj. 
- Ivan Kokanović-predsjednik o.v.- Za izgradnju novih cesta treba nam projekat. 
- Načelnik- Vaš je prijedlog da se saniraju postojeće ceste. 
- Mato Mihić- Predlaţe da osnujemo komisiju koja će utvrditi koje su ceste prioritet za nasipanje. 
- Ivan Uţarević- Podrţava prijedlog da se ide na saniranje starih cesta i udarnih ruta,a do iduće sjednice da 
razmislimo koje bi to nove ceste bile za nasipanje. 
 
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je sa 8 glasova ZA donijelo ZAKLJUČAK: 
- Komisija u sastavu:Mato Mihić,Marko Kadić i Ivan Uţarević zajedno sa načelnikom obići će udarne rupe i 
poljske puteve i utvrditi prioritet za sanaciju te navedeno staviti na dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća. 
Komisija će se sastati 17.07. u 10 sati u općini. 
 
    TOĈKA 5. Zamolba Goran Šiškić za postavljanje mljekomata u centru 
 

- Načelnik- Iznosi da imamo zamolbu Gorana Šiškića za postavljanje mljekomata u centru, na dijelu izmeĎu pošte 
i općine. Iznosi da nije protiv, no treba provjeriti što kaţu zakonski propisi. 
- Ivan Uţarević- Neka načelnik odredi lokaciju i dogovori uvjete.  
 
 
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je sa 8 glasova ZA donijelo ZAKLJUČAK da načelnik dogovori 
lokaciju i uvjete za postavljanje mljekomata. 
 
 
 
 



   TOĈKA 6. Određivanje lokacije za mobilno reciklaţno dvorište (zeleni otok) 
 

- Načelnik- Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom ,općina je duţna osigurati uvjete za razvrstavanje  
komunalnog otpada. Runolist d.o.o., Vrpolje – koncesionar za sakupljanje komunalnog otpada organizirao je 
sastanak u vezi navedene problematike. U prilogu poziva prisutni su primili troškovnik tehničke izvedbe za 
postavljanje mobilnih reciklaţnih dvorišta,cijena bez PDV-a je 19.153,49 kn.Na općini je da odredi lokaciju za 
reciklaţno dvorište. Načelnik predlaţe da to bude moţda prostor pored vage u centru.  
- Ivan Kokanović,Zag.63 – Tu nije dobra lokacija zbog benzinske crpke, ima općina prostor kod vage na Jelasu. 
- Mato Mihić- Ima općinsko zemljište u Sajmišnoj ulici-sokak prema nogometnom igralištu ili prostor kod 
trafostanice u Zagrebačkoj ulici. 
- Načelnik- Smatra da je lokacija na Jelasu najbolja. 
- Ţeljko Škripek- Vezano uz ponudu Runolista,zanima ga da li to mora toliko koštati. 
- Načelnik- Cijena ne mora biti ta iz ponude,nešto moţemo odraditi sami,a najskuplji su kontejneri. 
 
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je sa 8 glasova ZA donijelo ODLUKU kojom se lokacija za mobilno 
reciklaţno dvorište (zeleni otok) odreĎuje u Sajmišnoj ulici, sokak prema nogometnom igralištu. 
 
TOĈKA 7.Razno 
 

- Ţeljko Škripek- Vezano za sufinanciranje školskih udţbenika, kako će se to isplaćivati, da li preko računa ili na 
ruke. 
- Načelnik- Podijelit ćemo preko blagajne, na ruke. 
- Mato Mihić- Iznosi prijedlog da sjednice vijeća budu malo kasnije, barem u 20,30 sati i za LAG-ove treba odrediti 
nove ljude , predlaţe da do iduće sjednice razmislimo o tome. 
- Ivan Kokanović- predsjednik o.v.- Cestu u Zagrebačkoj ulici treba kandidirati za presvlačenje jer je cijelom 
duţinom u lošem stanju.  
- Mato Mihić- Predlaţe da se sa Hrvatskim vodama vidi da predstavnci doĎu na sljedeću sjednicu Vijeća,vezano 
za navodnjavanje.Zanima ga kada bi se mještani mogli priključivati na vodovodnu mreţu. 
- Načelnik- Priključak na vodovod mogao bi biti u osmom mjesecu. 
- Ţeljko Škripek- Zanima ga šta je sa kanalizacijom. 
- Načelnik- To neće biti skoro,ne moţemo sami, to ide u suradnji sa ţupanijom.Pismo namjere smo potpisali, 
Vodovod to odraĎuje. 
- Ismail Kurtiši- Upoznao je nazočne o sabirnoj akciji Crvenog kriţa za stradale u poplavama.Sakupilo se dosta 
prehrambenih proizvoda, odjeće, higijenskih potrepština. Sve je proslijeĎeno u Crveni kriţ Sl. Brod.TakoĎer 
zadnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi prošla je jako dobro,imamo 52 darivatelja. 
- Načelnik- Obavijestio je nazočne da iza nedjelje ide na godišnji, ako nešto bude trebalo, tu je zamjenik Ivan 
Kadić. 
 
 
Budući da je dnevni red sjednice iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu u 21,20  sati.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI 

 
ZAPISNIĈAR         PREDSJEDNIK 
Ruţica Kriko         Ivan Kokanović 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


