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      REPUBLIKA HRVATSKA 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA GUNDINCI 
            Općinsko vijeće 

 
Klasa: 021-01/14-01/5 
Ur.br. 2178/05-02/14-2      
Gundinci, 10. rujna  2014. godine         
 

Z A P I S N I K  
o radu 10.  sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci 

održane 10. rujna  2014. godine 
 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Gundinci održana je  u vijećnici općine Gundinci, S.Radića 4, dana 
10. rujna  2014.g. s početkom u 20,00 sati.  
Započeto s radom u 20,00 sati.  
 
NAZOČNI VIJEĆNICI:  

Goran Markić,  Ivan Mihić,  Marko Kadić,  Ivan Kokanović Zag. 116 A, Mladen Karavidović,  Mato Mihić, Ivan 
Kokanović Zag. 63, Ivan Užarević. 
 
ODSUTNI:  

Ismail Kurtiši, Zvonimir Kadić, Željko Škripek,  opravdali su  svoj izostanak.  
 
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:  

Stjepan Užarević, općinski načelnik općine Gundinci,   
 
ODSUTAN:  

Ivan Kadić, zamjenik općinskog načelnika. 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća  g. Ivan Kokanović otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja 
nazočne vijećnike, te utvrđuje  da je sjednici nazočno 8 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 9. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Gundinci   
4. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva vodovodne mreže u vlasništvo Vodovoda Slavonski Brod 
5. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za 2014. godinu 
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za općinu Gundinci 
7. Prijedlog javnog natječaja za rušenje društvenog doma (sala) 
8. Dogovor za održavanje svečane sjednice povodom Dana Općine Gundinci 
9. Razno 

 
 
TOČKA 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 Užarević općinski načelnik – pozdravlja nazočne te iznosi da će pod ovom točkom upoznati vijećnike o 
aktivnostima u općini od zadnje sjednice Općinskog vijeća: 
 
- Imali smo prilike da nas župan posjeti dva puta u 3 dana, u 2. posjetu bio je u vezi rekonstrukcije Osnovne 
škole,zajedno sa županom,bili su i zamjenici župana,radovi na rekonstrukciji počinju ovih dana. 
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- Stekli su se uvjeti za priključenje na vodovodnu mrežu, obavijesti o istom poslane su mještanima,zahtjevi se 
podnose u Vodovod,Slavonski Brod. 
- To bi bilo ukratko o aktivnostima, ako vijećnici imaju pitanja,neka slobodno pitaju. 
- Mato Mihić -  Da li će se početi nasipati poljski putevi i s kojim iznosom? 
- Načelnik – Razgovarao sam s koncesionarom, najkritičniji put je prema  Jelasu.Radovi idu kako je dogovoreno. 
- Ivan Kokanović,predsjednik O.V.-  S kojim iznosom bi išli? 
- Načelnik – 200.000,00 kn je predviđeno Proračunom; no ne moramo sve utrošiti. 
- Mato Mihić- Predlaže da se iza groblja postavi ograda (sjeverna strana), ako ne ove godine,za iduću da to 
planiramo Proračunom. 
- Ivan Kokanović,predsjednik o.v.- Već smo spominjali spomenike za župnike, nema ih puno na groblju i trebalo bi 
ih malo urediti da se ne zapuste. 
- Ivan Užarević – Pitanje građana – Vezano za energetsku učinkovitost na obiteljskim kućama, da se vidi koje su 
to obveze Općine u tom poslu.Vrlo je mali postotak općinskog udjela, predlaže da za iduću sjednicu vidimo koji je 
to iznos i možemo to rebalansom uvrstiti u Proračun ili staviti u Proračun za iduću godinu. 
 - Most na Beravi- Treba vidjeti mogućnost pješačkog prijelaza, da se tamo napravi sa pripadajućom 
signalizacijom.Dosta je pješaka pa to je most sa 5 ulaza. 
- Ivan Kokanović,predsjednik o.v.- Pričali smo da se uredi ćuprija od veterinarskog sokaka u Malicu,u jako je 
lošem stanju,uska je i da ju je proširit za 1 metar. Šta trreba da se uredi? 
- Mladen Karavidović- Zanima ga stanje računa. 
- Načelnik- Stanje računa je 1 200.000,00 kn. 
- Mladen Karavidović- Razgovarali smo o prostoru za Zadrugu Berava. Da li je šta rađeno po tome? 
- Načelnik- To će se riješiti,natječaj će se raspisati, trebao bi direktor ili ovlaštena osoba doći u općinu, prostor nije 
sporan, samo treba pokrenuti inicijativu.Također, u tom prostoru nema struje i treba osigurati priključak. 
- Mato Mihić- Pričali smo da se taj prostor legalizira i dovede u stanje koje se može iznajmiti i onda ćemo dati na 
natječaj. 
- Načelnik- Taj prostor je legaliziran.Plan je kad se lim skine sa škole,da se taj prostor prepokrije i to mora ići 
službeno na natječaj. 
- Mladen Karavidović- Da li se šta planira po pitanju igraonice? 
- Načelnik- Igraonica je planirana, no nije nam prošao projekt obnove Doma i to je u stanju mirovanja.To moramo 
ponovno kandidirati.Na 1. pregledu ponude smo prošli, no kod bodovanja nismo. 
- Mato Mihić – Trebalo bi naći nekog tko nam može pomoći da prođemo na tom natječaju. Zanima ga šta je sa 
salom. 
- Načelnik- Dobili smo građevinsku dozvolu, idemo u fazu rušenja starog Doma i kandidiranja prema fondovima 
za izgradnju novoga. 
 
Budući da pitanja više nije bilo, predsjedavajući zaključuje 1. točku Dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 2 .Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća 
 
Zapisnik o radu 9. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen sa 8 glasova „ZA“. 
 
TOČKA 3. Donošenja Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna općine Gundinci 
 

- Ivan Kokanović,predsjednik o.v. – Za ovu točku Dnevnog reda,vijećnici su dobili materijale u prilogu 
poziva.Prepušta riječ načelniku. 
- Načelnik- Polugodišnji obračun Proračuna detaljno je prikazan u tablicama i vidljivo je da imamo veći ulaz 
prihoda od rashoda pa samim tim imamo i višak prihoda.Detaljno su prikazani i rashodi i prihodi. 
- Mladen Karavidović- Traži da mu se pojasni tablica br.2.- materijalni rashodi,pozicija 32,planirano je 2.000,00 
kn,a utrošeno 125.957,68 kn. Kako je to krivo planirano? 
- Načelnik- Iznos od 125.957,68 kn razrađen je po kontima 32231 – priključci na električnu energiju 7.685,00 
kn,konto 32329 – rekonstrukcija nogostupa u Ulici S. Radića 117.569,68 kn i konto 32342 – odvoz smeća 703,00 
kn. Vezano za nogostupe, što je napravljeno, to je i plaćeno. 
- Mladen Karavidović – Traži da mu se dostave u pismenom obliku rashodi za nogostupe u Ulici S.Radića i kolika 
je dužina izgrađena od ukupno predviđenog. 
 
- Za iduću sjednicu Vijeća prirediti prihode od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta. 
 
- Mladen Karavidović – Intelektualne usluge od 65.250,00 kn na čega se odnose? 
- Načelnik- 48.750,00 kn – nadzor dodatni radovi en.učink.zgrade Općine i zdravstvene ambulante 
                   -7.125,00 kn – nadzor na izvođenje dodatnih radova en.učink.zgrada Općine 
                  - 9.375,00 kn – stručni nadzor-rekonstrukcija krovišta zgrade Općine 
Sve je isplaćeno prema Soling d.o.o., Slavonski Brod koji je vršio uslugu nadzora. 
 
Budući da pitanja više nije bilo, predsjedavajući daje na usvajanje polugodišnji obračun Proračuna 
općine Gundinci. Nakon provedenog glasovanja, konstatira da sa 3 glasa „ZA“ i 5 „SUZDRŽANIH“ 
glasova polugodišnji obračun Proračuna NIJE usvojen. 
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TOČKA 4. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva vodovodne mreže u vlasništvo Vodovoda,Sl. Brod 
 

- Mato Mihić- Vezano za donošenje ove Odluke, da li je načelnik razgovarao s nekim iz Vodovoda? 
- Načelnik- Prema članku 146. Zakona o vodama, ta građevina se prenosi na njih.Posebnim ugovorom izvršit će 
se povećanje temeljnog uloga općine Gundinci u temeljnom kapitalu Vodovoda. 
- Ivan Kokanović – Tu stoji da će vrijednost biti naknadno utvrđena. Zašto to nije odmah utvrđeno?Mi možemo 
ovlastiti načelnika, no smatra da se trebamo malo informirati da li netko zna koliko košta taj vodovod? Sama 
općina je nešto uložila, treba vidjeti koliko. Po njemu, ovu Odluku treba odgoditi dok se ne vidi vrijednost 
građevine. 
- Načelnik- Razmišljao je da makne ovu točku s Dnevnog reda. Općina je platila popravke na mreži. 
 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ donijelo  
 

Z A K L J U Č A K  
 
I 
 

Vezano za 4. točku Dnevnog reda koja glasi: Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva vodovodne 
mreže u vlasništvo Vodovoda Slavonski Brod, Općinsko vijeće Općine Gundinci donijelo je zaključak da se ova 
Odluka prolongira za iduću sjednicu Općinskog vijeća, odnosno dok se ne provjere svi relevantni podaci i 
vrijednost građevine – vodovoda, te udio općine Gundinci kojim bi participirali u vlasništvu Vodovoda d.o.o. 
Slavonski Brod.   
 

II 
 

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
TOČKA 5. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika za 2014.g. 

 
- Ivan Kokanović,predsjednik o.v.- Ovo je isključivo načelnikovo izvješće i daje riječ načelniku. 
- Načelnik-  U pisanom obliku vijećnicima je dostavljeno izvješće o radu u prvih 6 mjeseci ove godine. Ako ima 
pitanja, neka vijećnici slobodno pitaju. 
- Ivan Kokanović, predsjednik o.v.- Trebalo bi malo proći kroz taj materijal, tu imamo izvješće o djelovanju 
općinskog načelnika u području financija,Proračuna,graditeljstva i zaštite okoliša. 
 
Predsjedavajući otvara raspravu. 
 
- Mladen Karavidović- Zanima ga šta je sa sanacijom odlagališta „Stružice“. 
- Načelnik- Sve je bilo dogovoreno sa Fondom, napravljen je Plan sanacije na način da se smeće izveze, no u 
Fondu se promijenila ekipa, bili su na terenu i predložili sanaciju sredstvima EU fondova što smo mi prihvatili i 
čekamo njihovo očitovanje.Sanacija bi bila na način da se smeće sanira na samom odlagalištu. 
-  Mladen Karavidović- Vezano za školu, piše da je pokrenuta obnova zahvaljujući lobiranju Općine. Prije 
nekoliko, načelnik je rekao da nema ništa sa školom. To ne bi trebalo stajati u izvješću načelnika, već u izvješću 
predsjednika Općinskog vijeća. 
-Načelnik- Ne bi trebalo provocirati ako se nema šta konkretno pitati. 
- Ivan Kokanović, predsjednik o.v.-Vezano za sanaciju odlagališta komunalnog otpada, trebamo paziti da nam to 
ne dođe u zadnju godinu. 
-Ivan Kokanović, Zag.63-Šta je problem kod odlagališta? 
-Načelnik-Plan da se smeće zakopa već je postojao,napravljena su ispitivanja i utvrđeno je da je tamo odloženo 
više smeća nego što stoji u Planu sanacije, zbog toga je napravljen novi Plan da se odlagalište sanira na način da 
se smeće izveze.U Fond je došla druga ekipa i to nije prošlo.Iz Fonda su dolazili na lice mjesta i ponovno 
predvidjeli da se otpad tu sanira jer je po ranijem programu sanacija preskupa za Fond.Predložili su sanaciju 
sredstvima EU fondova gdje smo se očitovali da pristajemo i trenutno čekamo od Fonda da se očituju po našem 
dopisu. 
-Ivan Kokanović,predsjednik o.v.-Boji se da  zbog presipavanja iz firme u firmu mi ne nastradamo. To nije igra, 
zaštita okoliša je velika stvar.Ako Fondovi ne budu financirali, da se ne desi slučaj da sanaciju moramo odraditi 
sami. 
-Marko Kadić-Predlaže da se ode u Fond, da se ne dopisujemo. 
 
TOČKA 6.Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za općinu Gundinci 
 

- Ivan Kokanović,predsjednik o.v.-Vijećnici su u prilogu dobili materijale za ovu točku.Izrada plana zaštite od 
požara je naša zakonska obaveza.Ovo je struka odradila i tu nema puno rasprave. 
 
 
 
 



4 

 

Općinsko vijeće općine Gundinci jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
 
 
 

O D L U K U 
o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

 i Plana zaštite od požara općine Gundinci  
 
 

Članak 1.  
 
 

 Općinsko vijeće Općine Gundinci donosi Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite 
od požara općine Gundinci koje je izradila ovlaštena tvrtka „IN KONZALTING” d.o.o. Slavonski Brod, Baranjska 1B. 

 
 

Članak 2.  
 

 Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara općine Gundinci 
sastavni su dijelovi ove Odluke, ali nisu predmet objave.  
 

Članak 3.  
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku  Brodsko- 
posavske županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI 

 

 
Klasa: 810-01/14-01/24       PREDSJEDNIK 
Urbroj: 2178/05-02/14-1       Ivan Kokanović 

Gundinci, 10. rujna 2014.g. 
 
 
TOČKA 7. Prijedlog javnog natječaja za rušenje društvenog doma (sala) 
 

-Ivan Kokanović,predsjednik o.v.-U prilogu vijećnici su primili prijedlog natječaja za rušenje nekretnine i otkup 
građevinskog materijala.Mi smo po ovome Odluku donijeli, imali smo 3 ponude i obrt „Mihić“ odabran je za 
rušenje.Da li ta Odluka vrijedi?Sad je opet prijedlog javnog natječaja za rušenje Društvenog doma. 
-Načelnik-Prva odluka se nije mogla sprovesti jer nije bila u zakonskom okviru i zgrada nam je bila pod 
hipotekom. Smatram da je ovakav natječaj najisplativiji za općinu,a ujedno je i transparentan.Zainteresiranih za 
natječaj ima. 
-Mladen Karavidović-Tko određuje početnu cijenu? 
-Načelnik-Početnu cijenu određujemo mi, predlažem da to bude 55.000,00 kn.Vrijednost građevine koju je 
procijenio sudski vještak je 240.000,00 kn pa smatram da je početna cijena od 55.000,00 kn korektna. 
-Ivan Kokanović,Zag.63-Zanima ga gdje smo prekršili zakon prošli put,gdje smo kao vijećnici pogriješili. 
-Načelnik-Nisu pogriješili vijećnici,pogriješio sam ja,nisam mogao sprovesti tu odluku jer bih na takav način došao 
u sukob sa zakonom. 
-Mato Mihić-Ima pitanje za tajnicu.Da li je općina poslala dopis Mataiću da napravi ugovor za rušenje doma za 
obrt „Mihić“? 
-Ružica Kriko-Dopisivali smo se s Mataićem,treba vidjeti šta piše u dopisu. 
-Goran Markić-Moli načelnika da kaže kako je počeo suradnju sa gospodinom Mataićem. 
-Načelnik-Gospodinu Mataiću obratio se kada je općina dobila kaznu za gradilište.Ugovor za rušenje Doma nije 
naručen niti je plaćen. 
-Ivan Kokanović,Zag.63-Da li općina ima ugovor sa Brunom Vujčić? 
-Načelnik-Ima ugovor o poslovima za natječaj. 
-Mato Mihić-Ako vijeće donosi odluku za najpovoljnijeg ponuditelja,to podržava. 
-Ivan Kokanović,predsjednik o.v.-Da li imamo građevinsku dozvolu za izgradnju novog Doma? 
-Načelnik-Građevinsku dozvolu imamo.Dozvola za rušenje nam izlazi u 1.mjesecu iduće godine,zato forsira ovaj 
natječaj,predlaže početnu cijenu od 55.000,00 kn,a rok za izvršenje radova je 25 radnih dana.Otvaranje ponuda 
bit će javno.Vezano za stare prozore, da li on može to riješiti? 
 
Općinsko vijeće podržava da načelnik vidi sa udrugama da li nekom trebaju stolice, stari prozori i ostalo što se 
može iskoristiti. 
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Predsjedavajući daje na usvajanje tekst Natječaja.Konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donešena  
 

 

O D L U KA 

 o prihvaćanju teksta javnog natječaja  za rušenje nekretnine i 
otkup građevinskog materijala  

 

 
I 
 
 

Općinsko vijeće Općine Gundinci koje broji 11 (jedanaest) članova, od kojih je 8 (osam) bilo nazočno na 
10. sjednici Općinskog vijeća  sa 8 (osam) glasova „ZA“ donijelo je odluku kojom prihvaća tekst natječaja za  
rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala.  

 
Početna cijena naknade za rušenje i otkup građevinskog materijala određuje se u iznosu od 55.000,00 

kn.  
 
 U točki 14.  javnog natječaja dodaje se uz Općinskog načelnika i Općinsko vijeće da ima pravo poništiti 

natječaj. 
 

II 
 

Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.  
 

III 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI 

 
KLASA: 372-01/14-01/2                   PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2178/05-01/14-01       Ivan Kokanović 
 
 
TOČKA 8.Dogovor za održavanje svečane sjednice povodom Dana Općine Gundinci 
 

-Načelnik-Predlaže da se svečana sjednica održi u petak,19.rujna 2014.,a prije same sjednice da položimo 
vijence kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.Na svečanu sjednicu predlaže da se 
pozovu,osim vijećnika,predsjednici udruga,svećenik,načelnici susjednih općina (Slavonski Šamac,Sikirevci,Velika 
Kopanica i Vrpolje).Da li ćemo pozvati predstavnike Županije? 
-Ivan Kokanović,predsjednik o.v.-Predlaže da se pozovu,osim župana i dožupana,i predsjednici županijskih 
stranaka,predstojnik ureda državne uprave,gosp. Mario Vučinić,gosp.Štefanek. 
 
Općinsko vijeće zaključilo je da se svečana sjednica održi u petak,19.09.2014. u 18,00 sati u restoranu „Granit“. 
Prije svečane sjednice u 17,30 sati da se položi vijenac kod spomenika poginulih branitelja u Domovinskom ratu, 
te da se na svečanu sjednicu pozovu: župan, dožupani,gosp.Štefanek,gosp.Vučinić,gosp.Burazović,gosp.Pero 
Ćosić,gosp.Tihomir Jakovina,načelnici općina Sikirevci,Slavonski Šamac,Velika Kopanica i Vrpolje te saborski 
zastupnici Šimo Đurđević i Boro Grubišić, vijećnici Općinskog vijeća,predsjednici udruga koje djeluju u 
Općini,župnik,gosp.Kucjenić i ravnatelj škole. 
 
TOČKA 9.Razno 
 

-Ivan Kokanović,predsjednik o.v.-Iz Ministarstva poljoprivrede sutra dolazi zamjenica ministra održati predavanje 
u našoj Općini vezano za ruralni razvoj.Predavanje će se održati na Jelasu od 11 do 14 sati.Predlaže da se nakon 
predavanja u vijećnici Općine organizira susret sa zamjenicom ministra i mala zakuska sa vijećnicima i 
načelnikom. 
-Načelnik-U subotu,13.09.2014. u Požegi se održava natjecanje orača.Autobus ide iz Gundinaca i zainteresirani 
se mogu prijaviti. 
-Mato Mihić-Budući da je vodovod riješen, da li bi se u centru na vodovod mogla staviti slavina da se tu može 
točiti voda?Dosta ljudi ide u Babinu Gredu po vodu,treba provjeriti takvu mogućnost. 
-Ivan Mihić-Nisam bio na 2 ili 3 zadnje sjednice,zanima me za prijevoz učenika srednjih škola,šta je riješeno? 
-Načelnik-Prijevoz učenika srednjih škola ostaje kao do sada,prijevoz je besplatan. 
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Vezano uz rad LAG-a „Slavonska ravnica“,zbog slabog odaziva na dosadašnje sjednice,Općinsko vijeće 
jednoglasno donosi Odluku kojom imenuje Matu Mihića u Upravni odbor LAG-a. 
 
 
 
 
Budući da je dnevni red sjednice iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu u 22,15  sati.  
 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI 

 
ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 
Ružica Kriko         Ivan Kokanović 

 

 


