
Z A P I S N I K 
s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci, 24. rujna 2020. godine u 19:30 sati 
Nazočni: 
1. Josip Šumanovac, dipl.ing.  - predsjednik Vijeća 
2. Ivan Jelić,  mag.educ.math.et.inf - član Vijeća 
3. Ivan Jovanovac   - član Vijeća 
4. Željko Balić    - član Vijeća 
5. Jasminka Lešić, ing.                       - član Vijeća 
6. Tihana Bertić, univ.bacc.paed. - član Vijeća 
7. Tomislav Lešić, bacc.oec.  - član Vijeća 
8. Natalija Lešić, bacc.med.techn. - potpredsjednica Vijeća 
9. Ivica Majstorović                             - član Vijeća 
10. Mato Lešić                                      - član Vijeća 
11. Pero Knežević                                - potpredsjednik Vijeća 
12. Davor Đermić, dipl.ing.                  - član Vijeća 
Izočni: 
1. Ivan Šumanovac                             - član Vijeća 
1. Andrija Juzbašić                          - Općinski načelnik 
2. Ivica Domaćinović   - adm. tajnik načelnika 
3. Josipa Zovkić, mag.iur.  - djelatnica Upravnog odjela 
4. Ivona Lešić, univ.spec.oec.  - djelatnica Upravnog odjela 
Izočni: 

1. Mandica Šarčević, mag.oec. - Pročelnica Odjela 
2. Alen Aleksić                                   - zamjenik načelnika 
 
Predsjednik Vijeća Josip Šumanovac je pozdravio sve nazočne te je otvorio 27. 

sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je predsjednik Vijeća započeo s prijedlogom 
Dnevnog reda 27. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik Vijeća predloženi Dnevni red je dao na glasanje. 
Nakon provedenoga glasovanja Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO. 

Nakon toga je stavio na usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice održane 30. lipnja 2020. 
godine, a budući da nije bilo  primjedbi isti je JEDNOGLASNO usvojen. 

Po usvajanju zapisnika pristupilo se rješavanju kako slijedi: 
 

D N E V N I   R E D 

AKTUALNI SAT 
 
1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2020. 
godinu (4. Izmjene). 
 Izvjestitelji: Andrija Juzbašić - načelnik 
           Ivona Lešić, uni.spec.oec. - viši stručni suradnik 
 



2. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Bošnjaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 
 Izvjestitelji:   Ivona Lešić, univ.spec.oec. - viši stručni suradnik 
 
3. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih potraživanja Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivona Lešić – univ.spec.oec. - viši stručni suradnik 
 
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bošnjaci. 
  Izvjestitelji: Andrija Juzbašić - načelnik 
           Ivona Lešić, uni.spec.oec. - viši stručni suradnik 
 
5. Prijedlog Odluke o prodaji plinske mreže u vlasništvu Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
 
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem 
na području Općine Bošnjaci za školsku 2020./2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 
 
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i 
korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 
 
9. Prijedlog Odluke o produljenju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Bošnjaci i privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH. 
 Izvjestitelji – Andrija Juzbašić – načelnik 
   Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 
 
 
AKTUALNI SAT 
 Andrija Juzbašić - Sve Vas skupa pozdravljam. Radimo na Slavonskoj kući 
napreduju kao i radovi na Lovačkoj kući. Radimo projekte za cestu Morganj i Savska. 
Kao i projekt za vrtić. Ovaj tjedan bi trebali dobiti građevinsku dozvolu ( rasvjeta) za 
dio ulice Lj. Gaja ( 4 stupa) i ulicu J. Kozarca s odvojcima. Imali smo i posvetu crkve, 
bilo je jako lijepo. Pozivu se odazvala i ministrica poljoprivrede koja je obišla 
Slavonsku kuću, OPG Perakić, Ruris, OPG Juzbašić, Šumarski muzej. Prikupili smo 
ponude za ogradu oko groblja i ponudu za dječje igralište. U petak, 02. listopada je 
javno otvaranje ponuda za Trg gdje ćemo saznati izvođača radova. Radimo na 
izmjenama PP-a. Javna rasprava će biti objavljena u subotu 26.09.2020. godine u 
„Glasu Slavonije“. Program „Zaželi“ 2 faza, dobili smo pozitivnu odluku, za par dana 
će biti Ugovor i onda idemo sa raspisivanjem natječaja.  
 



Ivica Majstorović- Tko sanira „ćupriju“ kod Nikice R. i koliko to košta? 
Andrija Juzbašić- Općina Bošnjaci uz dozvolu Hrvatskih voda, cca 40.000,00 kn. 
Ivica Majstorović- Zašto su ukinute udruga „Dječje ruke“? 
Tihana Bertić- Udruga nije ugašena, u stanju je mirovanja. Prvi razlog je Covid 19 i 
mjere koje su uveli epidemiolozi. Ide zimsko vrijeme, biti će prehlada i svega, roditelji 
se boje. Postalo mi je naporno samoj sa 35 djece. Velika je odgovornost na meni zbog 
Covida. Pričekati ćemo proljeće pa ćemo vidjeti što će biti.  
Pero Knežević- Koliko se sjećam, projektna dokumentacija je bila za 40-ero djece, da 
li je ostalo isto ili? 
Andrija Juzbašić- Nije, sada je kapacitet za 70-ero djece. U 3 grupe( jaslice, vrtićka i 
mala škola).  
Ivica Majstorović- S obzirom da smo na Vijeću usvojili opremu za komunalnog reda, u 
kojoj je to fazi i da li će doći na sjednicu podnijeti neko izvješće? 
Andrija Juzbašić- Da, komunalni redar ima svu potrebnu opremu kao i iskaznicu te će 
na slijedećoj sjednici iznijeti izvješće o radu.  
Ivica Majstorović- Stup (rasvjetni) kod „Cvrkaća“, hoće se sanirati? 
Andrija Juzbašić- Da, kad budemo radili Trg zamijeniti će se taj stup.  
 
1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2020. 
godinu (4. Izmjene). 
 Izvjestitelji: Andrija Juzbašić - načelnik 
           Ivona Lešić, uni.spec.oec. - viši stručni suradnik 

Ivona Lešić - Pred Vama su 4. Izmjene i dopune Proračuna. Što se tiče prihodovne 
strane radi se o par stavki među kojima ću izdvojiti bitnije: P037 Višak prihoda-prihodi 
od prodaje ili zamjene nefinan. imovine + 651.950,24, P038 Višak prihoda- pomoći 
82.165,56, P039 Višak prihoda- prihodi za posebne namjene 425.614,12, P040 Višak 
prihoda- vlastiti prihodi 235.087,46, P041 Višak prihoda- opći prihodi i primici 
528.798,72 kn. Što se tiče rashodovne strane imamo R152 Saniranje Eko bare + 
35.000,00 kn, R158 Sustav video nadzora nad zgradama i otvorenim prostorima + 
10.000,00 kn, R182 Demontaža postojećeg dječjeg igrališta kod osnovne škole + 
20.000,00 kn.  

Andrija Juzbašić- Ivona je rekla sve bitnije stavke, ako imate pitanja vezano za 
neku od stavki, pitajte.  

Josip Šumanovac- Ispred Odbora za Proračun i financije predlažem da se donese 
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna.  
 Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  
JEDNOGLASNO je usvojena 

 
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2020. 

godinu (4. Izmjene) 
 

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Bošnjaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 
 Izvjestitelji:   Ivona Lešić, univ.spec.oec. - viši stručni suradnik 

 



Ivona Lešić- Pred Vama je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine 
Bošnjaci. Ja ga neću detaljno čitati, ima ga puno ali je to ono što zakonski mora biti 
obrazloženo, jako puno je tablica, to je ono što mora biti u izvještaju.  
 Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  
JEDNOGLASNO je usvojen 

 
Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Bošnjaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine 

 

3. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih potraživanja Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivona Lešić – univ.spec.oec. - viši stručni suradnik 
 
Ivona Lešić-  Otpis potraživanja odnosi se na komunalnu naknadu u iznosu od 
22.505,40 kuna te grobnu naknadu u iznosu od 6.001,25 kuna. Dobili se imena 
dužnika za grobnu i komunalnu naknadu.  
 Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  
JEDNOGLASNO je usvojena 
 

Odluka o otpisu dospjelih potraživanja Općine Bošnjaci 

 
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Bošnjaci. 
  Izvjestitelji: Andrija Juzbašić - načelnik 
           Ivona Lešić, uni.spec.oec. - viši stručni suradnik 
Andrija Juzbašić – Mi ne dižemo kredit, to je samo mjera osiguranja. Razlog je što 
naše novce ne smijemo trošiti na Europski projekt nego u programe koje smo usvojili 
na vijeću. Ukoliko nam to bude bilo potrebo, sredstvima od banke ćemo platiti EU 
projekt i onda kad dobijemo sredstva ćemo vratiti banci. To je ponavljam, samo mjera 
osiguranja u slučaju da nam zbog Covida bude potrebna, a nadamo se na neće.  

 
Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 

usvojena 
Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Bošnjaci 

 

5. Prijedlog Odluke o prodaji plinske mreže u vlasništvu Općine Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

Andrija Juzbašić – Radi se o procjeni vrijednosti plinske mreže Općine 
Bošnjaci, izrađenoj od strane Centra za vještačenje i procjene d.o.o. Vinkovci, od 24. 
lipnja 2020. godine, te iznosi 696.664,09 kn ( bez PDV-a) odnosno 870.830,11 kn ( sa 
uključenim PDV-om).  
Nakon toga bi se pristupilo javnom natječaju. Naša plinska mreža je stara 25 godina, 
rok cijevi je nekih 30 godina. U slučaju kvara, troškove moramo mi plaćati.  

 
Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

usvojena 
Odluka o prodaji plinske mreže u vlasništvu Općine Bošnjaci 

 



6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
Andrija Juzbašić –  Većinu toga sam rekao, ukoliko imate pitanja vezana za moje 
izvješće o radu, pitajte.  

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 
usvojen 

 
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 

30. lipnja 2020. godine 

 

7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem 
na području Općine Bošnjaci za školsku 2020./2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 
Ivica Domaćinović- Kao i svake godine, tako i ove godine ćemo usvojiti odluku o 
sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu. 
Sufinanciranje se vrši na način da će republika Hrvatska sufinancirati 75% vrijednosti, 
roditelji djeteta plaćati će mjesečno 100,00 kn, a preostali dio u jednakim iznosima tj. 
Po 50% Vukovarsko-srijemska županija i Općina Bošnjaci. Općina Bošnjaci preuzima 
i obvezu plaćanja 50,00 kuna po djetetu od roditelja tako da roditelji plaćaju samo 
50,00 kuna mjesečno po djetetu.  

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 
usvojena 
 
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na 

području Općine Bošnjaci za školsku 2020./2021. godinu 

 
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i 
korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 
Ivica Domaćinović – Općina će iz proračuna za 2020. i 2021. godinu u cijelosti 
financirati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada za sve socijalno ugrožene 
korisnike koji to pravo ostvaruju na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.  

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 
usvojena 

 

Odluka o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i 

korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta 

 
9. Prijedlog Odluke o produljenju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Općine Bošnjaci i privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH. 
 Izvjestitelji – Andrija Juzbašić – načelnik 
   Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 
Andrija Juzbašić- Poslali smo Ministarstvu poljoprivrede upit što i kako napraviti. 
Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta produžuju se na 



razdoblje od dvije godine. Ugovori vezani za gospodarsku zonu a to su Matija Aleksić, 
Stjepan Babogredac, Luka Lukić i Ilija Lešić, održan je sastanak sa svima i do 23.9. 
2020. godine su trebali platiti nakon čega im se obračunavaju kamate. Ugovori mogu 
se produžiti i do godinu dana, sve zavisi od gospodarske zone. Tko ne plati, ide 
natječaj. Nije platio jedino Luka Lukić i to ide na natječaj.  
Davor Đermić- Kada bi trebao biti program raspolaganja? 
Ivica Domaćinović- Kroz nekih mjesec dana. 
 

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 
usvojena 
 

Odluka o produljenju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Općine Bošnjaci i privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH 

 

 
Sjednica je završila u 20:45 sati. 

ZAPISNIČAR:                        PREDSJEDNIK VIJEĆA                             
Ivica Domaćinović                                 Josip Šumanovac, dipl.ing. 
Josipa Zovkić, mag.iur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


