
Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci, 21. srpnja 2021. godine u 1930 sati 

Nazočni: 

1. Josip Šumanovac  - predsjednik Vijeća                                            

2. Ivan Jelić   - član Vijeća                                                     

3. Jasminka Lešić  - član Vijeća                                               

4. Ivan Jovanovac  - član Vijeća                                           

5. Željko Balić   - član Vijeća                                                 

6. Tomislav Lešić  - član Vijeća                                           

7. Tihana Bertić   - potpredsjednica Vijeća                                                 

8. Slavica Salatović  - član Vijeća                                           

9. Magdalena Lešić  - član Vijeća                                       

10. Natalija Lešić  - potpredsjednica Vijeća                                         

11. Ivan Stipanović  - član Vijeća                                    

12. Martin Plavšić  - član Vijeća     

Izočni:                                         

1. Pavo Baotić   - član Vijeća                            

    

Osim članova Vijeća sjednici su nazočni:  

Andrija Juzbašić   –općinski načelnik Općine Bošnjaci 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci 

1. Mandica Šarčević, mag.oec. - pročelnica Odjela 

2. Ivica Domaćinović  - djelatnik Upravnog odjela 

3. Josipa Mijić, mag.iur.               - djelatnica Upravnog odjela 

 

Predsjednik Vijeća Josip Šumanovac je pozdravio sve nazočne i konstatirao da je sjednici 

nazončno 12 članova Vijeća te je otvorio 2. sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je predsjednik Vijeća 

započeo s prijedlogom i dopunom Dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća. Dopuna dnevnog reda je 

Točka 21. Ugovor o darovanju nekretnina Općini Bošnjaci od strane Eve Eržić.  

Predsjednik Vijeća predloženi Dnevni red sa dopunom je dao na glasanje. 

Nakon provedenoga glasovanja Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO. 

Nakon toga je stavio na usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice održane 07. lipnja 

2021. godine, a budući da nije bilo  primjedbi isti je usvojen sa 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN. 

Po usvajanju Zapisnika pristupilo se rješavanju kako slijedi: 

 
D N E V N I   R E D 

AKTUALNI SAT 
1. Svečana prisega izabranog člana Općinskog vijeća. 
2. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
3. Izbor Odbora za predstavke i pritužbe. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 



 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu (2. 
Izmjene). 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Josipa Mijić – samostalni upravni referent 
11. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće za rad Općinskog načelnika 
Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj – Josipa Mijić – samostalni upravni referent 
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju članove u 
Općinskom vijeću iz proračuna Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik  
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada za predsjednika Vijeća, potpredsjednice vijeća, članove Vijeća 
i članove radnih tijela Vijeća za nazočnost sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
14. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice za Općinu Bošnjaci u Narodnoj knjižnici i 
čitaonici Bošnjaci kao ogranku Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te davanju ovlasti Općinskom 
načelniku za potpisivanje ugovora. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
15. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić - načelnik 
16. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina za potrebe izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji 
proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu. 
 Izvjestitelj – Andrija Juzbašić - načelnik 
18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Program rada Centra za promociju poljoprivrede 
i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Tomislav Lešić – privremeni ravnatelj Centra 
19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Centra za promociju 
poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Tomislav Lešić – privremeni ravnatelj Centra 
20. Donošenje Odluke o zahtjevu vlč. Brune Diklić mladomisnika. 
21. Ugovor o darovanju ( Eva Eržić). 
 
AKTUALNI SAT 

 Andrija Juzbašić - Sve Vas skupa pozdravljam i čestitao bi svim Vijećnicima na osvojenim 

mandatima. Kao što ste i dobili u materijalima, imali smo reviziju od mjeseca veljače pa do 20.06.2021. 

kada smo dobili završno izvješće i bezuvjetno pozitivno mišljenje. Dobili smo i ocjenu 5 iz transparentnosti 

proračuna. 12. srpnja 2021. predali smo i 6- mjesečno financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2021. u Finu. Dobili smo uporabnu dozvolu za „Slavonsku kuću“ kao i uporabnu dozvolu za 

parkiralište kod „Slavonske kuće“. Ovih dana bi trebali imati i tehnički pregled za Trg. Prijaviti ćemo 

izgradnju dječjeg vrtića, rok je do 30. rujna 2021. Projekt kružnog toka će raditi Hrvatske ceste koje ga i 

financiraju u potpunosti. Dobili smo od Lag-a Šumanovci 200.000,00 kuna za Opremu Doma kulture za 

koju slijedi javna nabava. Izgradnja nogostupa u Ulici V. Nazora je pri kraju. Dobili smo žute kante za 

plastiku koje se ovih dana dijele po kućanstvima. Također smo dobili darovnu višenamjensku autocisternu 



Vatrogasnom društvu iz robnih rezervi. Zahvalio bih se Civilnoj zaštiti kao i vatrogascima na brzom 

djelovanju zbog oborina koje su bile s ponedjeljka na utorak. Dobili smo obavijest od Hrvatskih cesta da 

će cesta Bošnjaci - Otok biti državna cesta. Dobili smo odluku Vukovarsko-srijemske županije odnosno 

Agencije za razvoj o pružanje stručne pomoći za provedbene planove a koje smo dužni donijeti u roku 

120 dana od održavanja izbora. Županijska razvojna agencija će nam to odraditi besplatno.  

Martin Plavšić -  Prije svega bi predložio da se sjednice Općinskog vijeća snimaju, ja ću svoje 

izlaganje snimati na mobitel i odgovore. Obratio bi se vijećnicima koji do sada nisu bili vijećnici i predložio 

bi im da ne budu kao dosadašnji vijećnici, da se dobro pripreme za sjednice, da čitaju materijale. Mi smo 

vijećnici zakonodavno tijelo, mi donosimo odluke i moramo stajati iza naših odluka. Ja ću u svakom slučaju 

podržati svaku dobru ideju i svaki dobar projekt temeljem poštivanja svih zakonskih odredbi i procedura. 

Vi svi znate, da sam radio ovdje 36 godina, da puno stvari znam, da sam otišao prije 2 godine u mirovinu 

i da nismo baš ostali u najboljim odnosima zadnje 3 godine i ja ću tražiti da se maksimalno poštuju svi 

zakoni i statuti koji do sada nisu poštivani od strane načelnika. Sada bi se osvrnuo na protekle izbore. 

Moram reći da sam jako razočaran načinom na koji su izbori provedeni i  ljudima. Moja stranka i ja kao 

nositelj liste smo „pokradeni“. Od 1500 birača koji su izašli na birališta, 244 listića je bilo nevažećih.  

Josip Šumanovac - Gospodine Plavšiću, ja bih Vas molio da se držite teme aktualnog sata. Molim 

da skratite i da se držite aktualnog sata i pitanja vezana za aktualni sat.  

 

1. Svečana prisega izabranog člana Općinskog vijeća. 
Vijećnik Martin Plavšić položio je svečanu prisegu kao izabrani član Općinskog vijeća.  

 
2. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović – Ivan Jelić, predložen je za predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik, a za 
članove su predloženi:  

- Tomislav Lešić 
- Slavica Salatović 
- Ivan Stipanović 
- Martin Plavšić 
Martin Plavšić - Ja sam protiv i ne prihvaćam izbor. Nije me nitko pitao niti obavijestio o tome. Ja bih 

trebao biti izabran u Povjerenstvu za procjenu šteta, stručna sam osoba što se tiče poljoprivrede. Ne želim 
biti u Odboru za Statut i Poslovnika.  

Ivan Jelić - Ispred Kluba vijećnika DHSS-a predlažem za člana Odbora za Statut i Poslovnik umjesto 
Martina Plavšić, Magdalenu Lešić ako se slaže. 

Magdalena Lešić - Da, slažem se.  
Budući nije bilo drugih prijedloga nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 12 glasova “ZA” 

doneseno  

Rješenje o izboru 

Odbor za Statut i Poslovnik 

 

3. Izbor Odbora za predstavke i pritužbe. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović – Željko Balić, predložen je za predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe, a za 
članove su predloženi: 

- Tihana Bertić 
- Tomislav Lešić 
- Magdalena Lešić 
- Pavo Baotić 
Martin Plavšić - U razgovoru sa Pavom Baotić, mogu reći da neće ni on prihvatiti.  



Josip Šumanovac - Mi ćemo izglasati ovako kako je predloženo, s obzirom da nije došao na sjednicu 
Vijeća, a po potrebi ćemo onda mijenjati Rješenje.  

Budući nije bilo drugih prijedloga nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 12 glasova “ZA” 

doneseno  

Rješenje o izboru 
Odbor za predstavke i pritužbe 

 
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović –  Dragan Modic, predložen je za predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda, a za članove su predloženi: 

- Matija Aleksić 
- Luka Jelić 
- Zdenko Mijić 
- Ivica Majstorović 
Za tajnika povjerenstva imenuje se Ivica Domaćinović. 
Martin Plavšić- Ja predlažem umjesto Dragana Modic za predsjednika Davora Đermić.  
Josip Šumanovac- Idemo po redu, glasamo za prvi prijedlog.  

Nakon provedenog glasovanja o prvom prijedlogu sa 11 glasova “ZA”  i 1 glas PROTIV doneseno je  

 
Rješenje 

 o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović – Slavica Salatović, predložena je za predsjednicu Socijalnog vijeća, a za članove 
su predloženi:  

- Jasminka Lešić 
- Ivica Majstorović 
- Goran Zekonja 
- Marija Golubičić 

Za tajnicu Povjerenstva imenuje se Mandica Šarčević.  
 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” doneseno 

Rješenje 

 o imenovanju Socijalnog vijeća 

 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
       Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović – U Povjerenstvo za zakup i prodaju polj. zemljišta u vlasništvu RH predloženi su: 
- Darko Dodik, predsjednik – pravna struka 
- Dinko Spahija, član   - geodetska struka 
- Tomislav Lenić, član   - agronomska struka 
- Ivan Jelić, član Vijeća 
- Natalija Lešić, član Vijeća  
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Ivica Domaćinović. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” doneseno 



Rješenje 

o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta 

 u vlasništvu Republike Hrvatske 

 
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović – Za predsjednika Povjerenstva za priznanja Općine Bošnjaci predložen je Josip 
Šumanovac, a za članove su predloženi: 

- Mato Golubičić 
- Juro Đordić 
Za tajnika Povjerenstva za priznanja imenuje se Ivica Domaćinović. 
Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 12 

glasova “ZA” doneseno 

Rješenje 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu priznanja Općine Bošnjaci 

 

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

Ivica Domaćinović – Andrija Juzbašić, predložen je za predsjednika Komisije za dodjelu stipendija, a 
za članove su predloženi:  

- Magdalena Lešić 
- Ivan Jelić 
- Jasminka Lešić 
- Natalija Lešić 
Za tajnika Komisije imenuje se Ivica Domaćinović.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” doneseno 

Rješenje  

o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija 

 

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu (2. 
Izmjene). 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

Andrija Juzbašić - Što se tiče prihodovne strane, ovdje bih izdvojio P007-1 Kompenzacijske mjere 

umanjujemo za 300.000,00 kuna pa sada iznose 4.900.000. P024 Doprinosi za šume povećavamo za 

1.200.000,00 kuna pa sada iznosi 2.200.000. P034 kreditno zaduženje- Croatia banka umanjujemo za – 

1.000.000,00 kuna, s obzirom da nam ne treba kredit. Što se tiče rashodovne strane isto bih izdvojio par 

pozicija: R008 Uredski materijal povećavamo za 5.000,00 kuna, R022 održavanje prometne signalizacije 

i smeđa signalizacija povećavamo za 20.000,00 kuna, R128 projektna dokumentacija nerazvrstanih cesta 

smanjujemo za 50.000,00 kuna, R161 Usluge nadzora na izgradnji Savska do groblja Svetog križa 

smanjujemo za 40.000,00 kuna, R017-1 Rasvjeta u Strossmayerovoj ulici (lijeva strana) umanjujemo za 

400.000,00 kuna.  

Martin Plavšić- Tko još plaća Porez na tvrtku? 

Andrija Juzbašić- To su stari dužnici prema kojima imamo potraživanja. Porezna nam dostavlja 

samo izvješća.  

Martin Plavšić- Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 50.000,00 kuna? Gdje su ostali? 

Andrija Juzbašić- Od zakupa imaš Domagoj Bertić, Darko Juzbašić, Ivica Juzbašić, oni imaju 

ugovore o privremenom zakupu koji istječu 2022. godine.  

Martin Plavšić- Službena radna odjeća 5.000,00 kuna, za koga je? 



Andrija Juzbašić- Za Zvonka Ivanović i Stjepana Naglić.  

Martin Plavšić- Usluge promidžbe i informiranja, zanima me koliko dođe izrada Bošnjačkog lista 

i na koji način se plaća? 

Andrija Juzbašić- Mi imamo sklopljen ugovorom sa Grafingom Vinkovci, sama cijena ovisi o 

broju i  stranica samog lista.  

Martin Plavšić- Zašto se odustalo od izrade projektne dokumentacije kružnog toka? 

Andrija Juzbašić- U aktualnom satu sam već rekao da će Hrvatske ceste izraditi glavni projekt i 

u potpunosti financirati.  

Josip Šumanovac- Gospodine Martine, po Poslovniku svaki vijećnik ima pravo na 10- minutno 

izlaganje, postavljanje pitanja. Molim da skratite.  

Martin Plavšić- Izgradnja trga, piše 500.000,00 kuna, zbog čega to tako? 

Andrija Juzbašić- Martine, bili ste kao zaposlenik godinama na sjednicama i vi pitate takva 

pitanja, koja su objašnjena zbog čega se cijepa na tri pozicije.  

Josip Šumanovac- Ispred odbora za proračun i financije predlažem da se ove 2. Izmjene 

usvoje.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja sa 11 glasova 

“ZA”  i 1 glas SUZDRŽAN donesena je 

 

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci  

za 2021. godinu (2. Izmjene). 

 

10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Josipa Mijić – samostalni upravni referent 

Josipa Mijić – Zbog novih izmjena zakona i usklađivanja sa zakonom pred Vama je Odluka o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci kojom se uređuje ustrojstvo i 

djelokrug rada, način rada, upravljanja i rukovođenja te druga pitanja značajna za organizaciju i rad 

Jedinstvenog upravnog odjela. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Bošnjaci kao i 

povjerenih poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Sredstva za rad JUO 

osiguravaju se u proračunu općine.  

Martin Plavšić- Zašto se ovdje spominju mjesni odbori, a mi nemamo mjesne odbore? 

Ivica Domaćinović- Mjesni odbori se spominju i  u Statutu, ostavljeni su iz razloga što se išlo 

tendencijom da se eventualno na Topoli i Morganju osnuju mjesni odbori. S obzirom  da je u zadnje 

vrijeme evidentan pad stanovništva odustalo se od toga formiranja, a sugerirano je da ostane tako u 

slučaju da se formiraju mjesni odbori kako ne bi morali ponovno ići sa novom ili izmjenama odluke.  

Martin Plavšić- Ove godine smo dobili rješenja za Slivne vode, nisam vidio da se vodi da Općina 

Bošnjacima ima obveza prema vodoprivredi? 

Josipa Mijić-U članku 5. Odluke je navedeno: poslovi vođenja financijskog i materijalnog 

poslovanja, razrez i naplata prihoda itd. Nije potrebno taksativno navoditi obveze prema Hrvatskim 

vodama.  

Martin Plavšić- Smatram da je ovo „manjkava“ odluka.  

Josipa Mijić- To je Vaše mišljenje.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja sa 11 glasova “ZA” 

i 1 glas PROTIV donesena je 

 

Odluka 

 o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci 

 



11. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće za rad Općinskog načelnika 
Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj – Josipa Mijić – samostalni upravni referent 

Josipa Mijić – Pred Vama je odluka kojom se određuje osnovica i koeficijent za obračun plaće za 

rad općinskog načelnika Općine Bošnjaci. S obzirom da jedinice lokalne samouprave koje imaju do 

10.000,00 stanovnika više nemaju pravo na zamjenika načelnika pa sada utvrđujemo samo za Općinskog 

načelnika. Koeficijent za obračun plaće načelnika iznosi 3,50. Plaću načelnika čini umnožak koeficijenta 

i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 

do 20%.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće za rad Općinskog načelnika 

Općine Bošnjaci 

 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju članove u 
Općinskom vijeću iz proračuna Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik  

Ivica Domaćinović – Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, 
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu uvećanu za 10% iznosa predviđenog po svakom članu. 
Podzastupljeni spol u Općinskom vijeću Općine Bošnjaci su žene. Za svakog člana Općinskog vijeća 
utvrđuje se jednaki mjesečni iznos od 290,00 kuna a za svaku članicu Općinskog vijeća utvrđuje se 
jednaka mjesečna naknada u iznosu od 319,00 kuna.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

 koje imaju članove u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Bošnjaci 

 

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada za predsjednika Vijeća, potpredsjednice vijeća, članove Vijeća 
i članove radnih tijela Vijeća za nazočnost sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

 

Ivica Domaćinović – Predsjedniku Općinskog vijeća određuje se naknada troškova vezanih za 
obavljanje dužnosti u mjesečnom iznosu od 750,00 kuna. Potpredsjednicama Općinskog vijeća određuje 
se naknada troškova vezanih za obavljanje dužnosti u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna. Članovima 
Općinskog vijeća, članu radnog tijela Vijeća i djelatnicima upravnog odjela na nazočnost sjednici pripada 
naknada u iznosu od 220,00 kuna neto po sjednici.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o utvrđivanju naknada za predsjednika Vijeća, potpredsjednice vijeća, članove 

Vijeća i članove radnih tijela Vijeća za nazočnost sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća 

 

14. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice za Općinu Bošnjaci u Narodnoj knjižnici i 
čitaonici Bošnjaci kao ogranku Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te davanju ovlasti Općinskom 
načelniku za potpisivanje ugovora. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 



Andrija Juzbašić- Ovom Odlukom Općinsko vijeće povjerava Gradskoj knjižnici i čitaonici 

Vinkovci, Ivana Gundulića 6, Vinkovci, obavljanje djelatnosti narodne knjižnice te je ista ugovoreni partner 

Knjižnice sukladno odredbi čl. 29. i čl. 30. Zakona o knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti financira 

Knjižnici obavljanje djelatnosti narodne knjižnice odnosno knjižnične djelatnosti kao javne službe za 

potrebe Općine i na području iste, u Narodnoj knjižnici i čitaonici Bošnjaci kao ogranku Gradske knjižnice 

i čitaonice Vinkovci. Potrebna sredstva za financiranje narodne knjižnice i čitaonice Bošnjaci kao ogranka 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci osiguravaju se u proračunu Općine Bošnjaci.   

Martin Plavšić- Zašto ne sa Gradskom knjižnicom Županja? 

Andrija Juzbašić- Mi smo razgovarali o tome, nisu prihvatili.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

Odluka o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice 

za Općinu Bošnjaci u Narodnoj knjižnici i čitaonici Bošnjaci kao ogranku Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci te davanju ovlasti Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora 

 

15. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić - načelnik 

Andrija Juzbašić- Pred Vama je odluka o suglasnosti za izgradnju Dječjeg vrtića u Općini Bošnjaci. 

Cilj samog projekta je izgradnja dječjeg vrtića u Općini Bošnjaci kapaciteta 50 djece vrtićke dobi te za 20 

djece predškolske dobi. Procjena troškova projekta sa PDV-om je 6.798.055,73 kuna. Da bi mogli prijaviti 

projekt izgradnje dječjeg vrtića, trebamo usvojiti ovu odluku.  

Martin Plavšić- Program ruralnog razvoja vrijedi za razdoblje 2014. - 2020.? 

Tomislav Lešić- Mjera 7.4.1. Programa vrijedi do 2023.Uvijek je za razdoblje od 3 godine. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci 

 

16. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina za potrebe izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

 

Andrija Juzbašić - Radi se o nekretnini oznake k.č. broj 432 u naravni Oranica u selu ukupne 

površine 669 m₂ i k.č. broj 434 u naravi Oranica u selu ukupne površine 649 m₂ obje upisane u zk. uložak 

3828 za K. O. Bošnjaci koje se nalaze u Ulici Lj. Gaja U Bošnjacima. Kupuju se radi izgradnje, 

rekonstrukcije građevina, privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje 

djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava jedinica 

lokalne samouprave te radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture.  

Martin Plavšić- Pohvalio bi ovu Odluku kao i prethodnu. Nastojite tako riješiti i „Pogan“.  

Andrija Juzbašić- Dobili smo ponudu od poduzeća Boso, na 300.000,00 kuna, pa ćemo vidjeti za 

iduću godinu.  

 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o kupovini nekretnina za potrebe izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Bošnjaci 

 

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji 
proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu. 



 Izvjestitelj – Andrija Juzbašić – načelnik 
Andrija Juzbašić - Dobili ste Izvješće revizije. Dobili smo bezuvjetno izvješće. Kao što sam već i 

rekao na aktualnom satu.  

Martin Plavšić - Na stranici 14. Izvješća, kod sukoba interesa, dao bi samo sugestiju da se vodi 

računa o tome tko je u sukobu interesa ili da se provjeri eventualno ako je netko od Vijećnika u sukobu 

interesa.  

Andrija Juzbašić- Vodi se o tome računa i prihvaćamo sugestiju. Sve je provjereno.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesen je 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji 
proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu 

 
18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Program rada Centra za promociju poljoprivrede 
i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Tomislav Lešić – privremeni ravnatelj Centra 

Tomislav Lešić –Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja „Slavonska kuća“ osnovana je 

01. lipnja 2021. godine. Plan aktivnosti za 2021. godinu: 

- Održavanje i vođenje Centra 

- Pružanje tehničke pomoći OPG-ovima prilikom prijave na natječaj iz mjera Ruralnog razvoja 

- Promocija OPG-ova 

- Pružanje tehničke pomoći udrugama s područja Općine 

- Sudjelovanje u izradi Strateškog dokumenta Općine Bošnjaci za naredno četverogodišnje 

razdoblje 

- Praćenje svih Eu i nacionalnih natječaja koja se raspisuju 

- Promocija i razvoj turizma Općine Bošnjaci 

Martin Plavšić- Da li je Tomislav djelatnik Općine? 

Andrija Juzbašić- Ne.  Niti djelatnik niti Vijećnik, Vijećnik je Tomislav- Lazo.  

Natalija Lešić- Gdje je bio i kada objavljen natječaj natječaj za ravnatelja Slavonske kuće? 

Josipa Mijić - Natječaj je objavljen 5.7. na mrežnim stranicama Općine Bošnjaci i na oglasnoj ploči 

Općine Bošnjaci.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Program rada Centra za promociju 

poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2021. godinu 

 

19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Centra za promociju 
poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Tomislav Lešić – privremeni ravnatelj Centra 

 

Tomislav Lešić –Uz odluku ste dobili i financijski plan za 2021. godinu ustanove Slavonska kuća 

po stavkama. Ako imate pitanja vezano za pojedine stavke, pitajte.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 



 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Centra za promociju poljoprivrede i 

ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2021. godinu 

 

20. Donošenje Odluke o zahtjevu vlč. Brune Diklić mladomisnika. 
Andrija Juzbašić-  Ja predlažem 4.000,00 kuna za podmirenje troškova organizacije mlade mise 

za vlč. Brunu Diklić, mladomisnik iz Sl. Broda.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

 

Odluka o zahtjevu vlč. Brune Diklić mladomisnika 

 

21. Donošenje Odluke o Darovnom ugovoru ( Eva Eržić) 

 

Andrija Juzbašić - Već smo pričali na Vijeću vezano za Evu Eržić i donacijama. Općina Bošnjaci 

je dala u vrijednosti 25.000,00 kuna, Caritas Đakovačko- Osječke županije 20.000,00 kuna, Josip i Ilija 

Čaić 18.500,00 kuna, Vukovarsko-srijemska županija 10.000,00 i Obelix Kruno Lenić.  Kuća i dvorište 411 

kvadrata. Stranke su suglasne da se izvrši upis prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Eve Eržić 

na Općinu Bošnjaci s tim da ona ima pravo biti u kući dok je živa.  

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenog glasovanja jednoglasno je sa 

12 glasova “ZA” donesena je 

Odluka o Darovnom ugovoru ( Eva Eržić) 

 

Dovršeno 2100 
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