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      REPUBLIKA HRVATSKA 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA GUNDINCI 
            Općinsko vijeće 

 
Klasa: 021-01/14-01/6 
Ur.br. 2178/05-02/14-2      
Gundinci, 06.listopada  2014. godine         
 

Z A P I S N I K  
o radu 11.  sjednice Općinskog vijeća općine Gundinci 

održane 06. listopada  2014. godine 
 

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

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

Ivan Mihić, Zvonimir Kadić, Željko Škripek, Mato Mihić – opravdao izostanak.  
 
OSTALI NAZOČNI NA SJEDNICI:  

Stjepan Užarević, općinski načelnik općine Gundinci,   
 
ODSUTAN:  

Ivan Kadić, zamjenik općinskog načelnika. 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća  g. Ivan Kokanović otvara 11. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja 
nazočne vijećnike, te utvrđuje  da je sjednici nazočno 7 vijećnika od 11,  imamo kvorum i možemo početi s radom 
i donositi pravovaljane odluke.  
 
 Za sjednicu je predložen i jednoglasno sa 7 glasova „ZA“  usvojen slijedeći: 
 

D N E V N I   R E D 

1. Aktualni sat 
2. Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Općinskog vijeća 
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za rušenje nekretnine i 

otkup građevinskog materijala 
4. 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 svečanu sjednicu Općinskog vijeća povodom Dana općine na kojoj nam je bio župan i ostali gosti,  
- sa Fondom za zaštitu okoliša vezano za sanaciju odlagališta otpada, dogovorenoje da se sve financira iz EU 
fondova. Zahtjev smo podnijeli. Moramo ishodovati građevinsku dozvolu jer to do sada nije riješeno. 
- imali smo otvaranje ponuda po natječaju za rušenje nekretnine, na natječaj su se javila tri ponuditelja, no o tome 
ćemo pod točkom dnevnog reda 

 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća –  vezano za Fond za zaštitu okoliša, da li građevinsku dozvolu 
imamo.  
 
Stjepan Užarević – ne građevinsku nemamo. 
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – građevinsku nemamo, trebamo ju ishoditi,  kakve garancije su 
da će to biti riješeno. 



2 

 

 
Stjepan Užarević - načelnik – garancije su iz Fonda za zaštitu okoliša, samo sada to nije ovaj naš Fond, već to 
ide iz EU fondova, i pomoć je obećana, tu ne bi trebalo biti problema.  
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – da li načelnik ima opipljiv  materijal vezano za sanaciju. Ne bi 
volio da se dovedemo u situaciju da to ne možemo odraditi, samo je oprezan, u Fond bi trebalo dostaviti 
materijale. 
 
Stjepan Užarević - načelnik – prvi ugovor koji imamo sa Fondom nije raskinut i tu imamo zaštitu. 
 
Ismail Kurtiši – sigurno je garancija ako traže građevinsku dozvolu, jer ju do sada nisu tražili. 
 
Stjepan Užarević – načelnik – malo mu je to nepoznato, sada je sve definirano i sanacija će biti riješena do kraja 
iduće godine.  
 
Ivan Kokanović- Zag. 63 – zašto se odustalo od ovog Fonda? 
 
Stjepan Užarević – načelnik – ništa se nije odustalo, Fondu za zaštitu okoliša u interesu je da sanacija odlagališta 
ide iz EU fondova, tamo je financiranje 100%, a ovdje Fond daje 80% sredstava.  
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – volio bi da su oni načelniku dali preporuku, da ima pismeno.  
 
Goran Markić – zahtjev za građevinsku dozvolu gdje podnosimo, u Fondu ili kod nas. 
 
Stjepan Užarević – načelnik – zahtjev za građevinsku podnosimo u Upravnom odjelu za graditeljstvo Brodsko-
posavske županije, mi smo se očitovali da pristajemo da sanacija odlagališta komunalnog otpada ide preko EU 
fondova. Na sastanku u Fondu koji je održan 25.09.2014.g. nije bio sam, tamo je bilo prisutno 8 ljudi.   
Načelnik prisutnima donosi na uvid Zapisnik od 25.09.2014.g. sa sastanka u Fondu, iznosi da je to velika stvar, 
nije to igra. 
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – nije rekao da je to igra, samo pita radi svoje i načelnikove 
sigurnosti.  Jako je bitno da se građevinska dozvola aktivira. 
Budući da pitanja više nije bilo, predsjedavajući zahvaljuje načelniku na izvješću.  
 
TOČKA 2. Usvajanje Zapisnika o radu 10. sjednice Općinskog vijeća   

 
Ivan Kokanović -  predsjednik Općinskog vijeća – zapisnik smo dobili u materijalima, da li ima primjedbi na isti. 
 
Mladen Karavidović – ima primjedbu na zapisnik i to: 
  - pod točkom 3. tražio sam da mi se pojasni stavka intelektualne usluge na čega se 
odnose.Načelnik je na moje pitanje odgovorio nešto općenito, a ne ovo što piše u zapisniku.  
  - pod točkom 5 vezano za obnovu škole, imao sam primjedbu da to treba stajati u izvješću 
predsjednika Općinskog vijeća, a ne u izvješću načelnika gdje mi je načelnik rekao:“Nemoj šiljit bocu.“Tražio sam 
da se to unese u zapisnik. 
  - pod točkom 3 tražio sam da mi se u pismenom obliku dostave rashodi za nogostupe u ulici 
Stjepana Radića i kolika je dužina izgrađena od ukupno predviđenog, što nisam dobio. 
 
Načelnik – Ova sjednica je izvan uobičajenog vremena, i svakako ćemo u pismenom obliku dostaviti tražene 
rashode,a što se tiče toga da sam rekao : „ Nemoj šiljit bocu“, ne sjećam se da sam to tako rekao, treba preslušati 
tonski zapis sjednice. 
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća- da li ima još primjedbi? 
 
Predsjedavajući daje na usvajanje zapisnik o radu 10. sjednice Općinskog vijeća zajedno sa primjedbama 
Mladena Karavidovića. 
 
Predsjedavajući konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“ zapisnik o radu 10.sjednice zajedno sa 
primjedbama usvojen. 
 
TOČKA 3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za rušenje 
nekretnine i otkup građevinskog materijala 
 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – Materijale za ovu sjednicu vijećnici su dobili u prilogu poziva. 
 
Ivan Kokanović, Zag.63 – kao član Povjerenstva, bio sam nazočan na otvaranju ponuda, na natječaj su pristigle 3 
ponude u natječajnom roku i to: 

1. RARITET d.o.o., Zagreb koji je ponudio naknadu od 88.880,00 kn 
2. PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE „PIRAMIDA“, Vel.Kopanica koji je ponudio naknadu od 

101.101,00 kn 
3. POKRETNINA d.o.o., Đakovo koji je ponudio naknadu od 78.300,00 kn. 
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   Povjerenstvo je pregledalo svu dokumentaciju, svi ponuditelji imali su sve što se tražilo po 
natječaju.Povjerenstvo je ocijenilo da je najveća ponuda koja je i najpovoljnija od ponuditelja PRIJEVOZ, 
UGOSTITELJSTVO I USLUGE „PIRAMIDA“ s ponuđenom naknadom od 101.101,00 kn. 
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća  - Ponude su tu, natječaj raspisan, kakvo jamstvo i garanciju 
načelnik ima za gradnju nove sale? 
 
Načelnik – Ti, Ivice, malo pribacuješ, za izgradnju nove sale javit ćemo se na 6 natječaja pa gdje prođemo.Svjesni 
smo da sami to ne možemo isfinancirati. 
 
Ivan Kokanović - predsjednik Općinskog vijeća – Ne prebacujem, samo pitam. 
 
Načelnik – Odluka o izgradnji nove sale donešena je u prošlom sazivu Vijeća,papiri su ishodovani, građevinsku 
smo nedavno dobili i u pripremi je traženje novca za gradnju nove sale. 
 
Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – kolika je to sala? 
 
Načelnik – To je sala sa 500 sjedećih mjesta.Građevinska dozvola vrijedi nam 2 godine.U nastavku, načelnik je 
na uvid donio projekat novog doma.Naziv projekta je Rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma. 
 
Ivan Kokanović, Zag.63 – Bit će teško, novca nema, tko ima dobu lobistiku, taj prolazi. 
 
Ivan Užarević – Ne treba tu biti pesimizma, treba vidjeti i poduzeti sve da se to riješi, prvi korak je rušenje. 
 
Budući da pitanja više nije bilo, predsjedavajući daje na usvajanje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po 
javnom natječaju za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala. 
 
Predsjedavajući konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ Općinsko vijeće donijelo  
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala 

u vlasništvu Općine Gundinci 
 
I 

Načelnik Općine Gundinci raspisao je javni natječaj za rušenje nekretnine i otkup građevinskog materijala u 
vlasništvu Općine Gundinci , i to za nekretninu k.č.1446/1 u k.o Gundinci, početna visina naknade: 55.000,00 
kuna, koji je objavljen u ‘’Posavskoj Hrvatskoj’’ dana 19. rujna 2014. godine. Osnovni kriterij za odabir 
najpovoljnije ponude je najviša ponuđena naknada. 
 

II 
U roku su pristigle 3 (tri) potpune i pravilne ponuda Ponuditelja, i to:  

 
br. 

omota 
ponude 

PUNI NAZIV I ADRESA SJEDIŠTA 
PONUDITELJA 

PONUĐENA NAKNADA 

1 2 3 

1. RARITET d.o.o. 
Velebitska 30, 10 000 Zagreb 
OIB: 83998970608 

88.880,00 kuna 

2. PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE 
''PIRAMIDA'' 
vl. Josip Kitanović 
Šamačka 89, 35 221 Velika Kopanica 
OIB: 15467174160 

101.101,00 kuna 

3. POKRETNINA d.o.o. 
Vinkovačka 1D, 31 400 Đakovo 
OIB: 06085960027 

78.300,00 kuna 

 
 

 
 
 
 
 

III 

Kao najpovoljniji ponuditelj, sukladno kriteriju za odabir ponude i valjanosti ponude sukladno zahtjevima iz Javnog 
natječaja, odabire se:  
 
 

naziv PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE 
''PIRAMIDA'' 
vl. Josip Kitanović 
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s ponuđenom naknadom u iznosu od 101.101,00 (slovima: stojednatisućaistoijedna) kuna. 

 
IV 

Načelnik će u ime Općine Gundinci po izvršnosti ove Odluke u roku od 30 dana s gospodarskim subjektima iz 
točke III. ove Odluke sklopiti ugovor. 
 

V 

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 
 
 
Ivan Kokanović, Zag.63 – Kada je plaćanje naknade za rušenje nekretnine? 
 
Načelnik – To će biti definirano ugovorom. 
 
TOČKA 4. Razno 
 

Ivan Kokanović – predsjednik Općinskog vijeća – Prošla sjednica nije bila davno, no ako imate pitanja, slobodno 
pitajte. 
 
Marko Kadić – Rupu pored ćuprije kod Šeremete treba sanirati. 
 
Načelnik – To je u planu za sanaciju. 
 
Ivan Užarević – Da li načelnik ima novih saznanja vezano za natječaj toplinske izolacije za obiteljske kuće? 
 
Načelnik – Ima informaciju da do kraja mjeseca natječaj će biti raspisan i Općina će se prijaviti. 
 
Ivan Kokanović- predsjednik Općinskog vijeća – Šta je sa priključkom na vodovod? 
 
Načelnik – Zahtjevi se podnose direktno u Vodovod,Sl.Brod,a obavijest o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže 
uz zahtjev stavljena je na našu službenu stranicu i na oglasnu ploču.Vezano za prijenos vodovodne mreže u 
vlasništvo Vodovoda d.o.o.,Sl.Brod, istima smo dostavili da se očituju,no ništa nismo dobili. 
 
Budući da pitanja više nije bilo, predsjedavajući zaključuje sjednicu u 20,50 sati. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE GUNDINCI 

 
 
 
 
 
ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Ružica Kriko               Ivan Kokanović 

sjedište Šamačka 89 
35 221 Velika Kopanica 

OIB 15467174160 


