
Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci,14. rujna 2021. godine u 1930 sati 

Nazočni: 

1. Josip Šumanovac  - predsjednik Vijeća                                            

2. Ivan Jelić   - član Vijeća                                                     

3. Jasminka Lešić  - član Vijeća                                               

4. Tomislav Lešić  - član Vijeća                                           

5. Tihana Bertić   - potpredsjednica Vijeća                                                 

6. Slavica Salatović  - član Vijeća                                           

7. Natalija Lešić   - potpredsjednica Vijeća                                         

8. Ivan Stipanović  - član Vijeća                                    

9. Martin Plavšić  - član Vijeća     

Izočni:                                         

1. Pavo Baotić   - član Vijeća 

2. Ivan Jovanovac  - član Vijeća 

3. Željko Balić   - član Vijeća 

4. Magdalena Lešić  - 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 

 

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

nazočno 9 članova Vijeća te je otvorio 3. sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je predsjednik Vijeća 

započeo s prijedlogom i izmjenom Dnevnog reda 3. sjednice Općinskog vijeća. Izmjena Dnevnog reda je 

Točka 6. koja se skida s Dnevnog reda i odgađa za slijedeću sjednicu Vijeća a obrazloženje će biti nakon 

5. točke Dnevnog reda.  

Predsjednik Vijeća predloženi Dnevni red s izmjenom je dao na glasanje. 

Nakon provedenoga glasovanja Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO. 

Nakon toga je stavio na usvajanje Zapisnika s 2. sjednice održane 21. srpnja 2021. godine, a 

budući da nije bilo  primjedbi isti je usvojen JEDNOGLASNO. 

Po usvajanju Zapisnika pristupilo se rješavanju kako slijedi: 

 
D N E V N I   R E D 

 
AKTUALNI SAT 
1. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bošnjaci za 
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. 
 Izvjestitelj:   Mandica Šarčević, mag.oec. - pročelnica 
2. Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu.  
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine 
Bošnjaci za školsku 2021./2022. godinu. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
 



4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2021. godine. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
5. Prijedlog Odluke o davanju prava građenja na k.č. broj 5067 poduzeću Čistoća Županja d.o.o. za 
potrebe izgradnje Azila za pse. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna PPUO Bošnjaci. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
8. Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
9. Prijedlog Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine 
Bošnjaci za 2021. godinu. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
10. Prijedlog Izmjene Programa o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2021. godini. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
11. Prijedlog Odluke o isplati novčane pomoći za usvojenu djecu. 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
 
AKTUALNI SAT 

A. Juzbašić – U razdoblju od prošle sjednice Vijeća izvršena je nabava 400 komada stolica za 
Dom kulture i oprema za ozvučenje, završen je u potpunosti nogostup u Nazorovoj ulici, do kraja mjeseca 
rujna ćemo izvršiti prijavu na natječaj projekt izgradnje Dječjeg vrtića i za svu djecu u osnovnoj školi su 
nabavljene radne bilježnice i knjige. 

M. Plavšić – Želim reći predsjedniku Vijeća da su pod Aktualnim satom dopuštena pitanja o svim 
temama, neka pitanja ću postaviti na sjednici ali ću dostaviti i pisana pitanja. Želim da mi se uz materijale 
za slijedeću sjednicu dostavi Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Zanima me da li je prijavljen nesretni 
slučaj djelatnika Općine u kanalu Obla i da li je izvršen uviđaj. Provjerit ću da li je prijavljen a ako nije 
osobno ću prijaviti policiji. 

A. Juzbašić – Zašto svojevremeno nisi sebe prijavio. 
M. Plavšić – Da li još uvijek službenici moraju imati položen državni stručni ispit i tražim da mi se 

dostave kopije potvrda o položenim stručnim ispitima za I. Domaćinović, S. Naglić, D. Perakić i A. Matić. 
A. Juzbašić – Dobiti će te pismeno očitovanje. 

 
Točka 1. 

M. Šarčević – U Izvještaju za prvo polugodište je vidljivo da su prihodi proračuna iznosili ukupno 
6.729.121,89 kuna dok su rashodi ostvareni u iznosu od 8.840.187,09 kuna. Razlika je -2.111.065,20 
kuna ali imamo potraživanje od državnog proračuna za Slavonsku kuću 3.388.000,00 kuna i za projekt 
Zaželi 2 u iznosu od 516.000,00 kuna tako da smo u pozitivnoj situaciji. 

M. Plavšić – Sramotno je da se zovete HSS s obzirom za izdvajanja za poljoprivredu i općenito 
pomoći za takve namjene. Tražim da mi se dostavi popis svih kojima je odobrena socijalna pomoć u prvih 
6 mjeseci tj. koliko je odobrilo Socijalno vijeće, načelnik i Općinsko vijeće. 

A. Juzbašić – Mi nismo HSS nego Demokratski HSS a što se tiče izdvajanja za socijalu nema 
ništa skriveno jer je odluke donosilo Općinsko vijeće i Socijalno vijeće po utvrđenoj proceduri. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
je donesen 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu 



Točka 2. 
I. Domaćinović – Obzirom da je na prethodnoj sjednici Vijeća donesena nova odluka o ustrojstvu 

i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, a nakon toga je načelnik donio novi Pravilnik o unutarnjem 
redu Upravnog odjela, potrebno je donijeti i novu odluku o određivanju koeficijenata za obračun plaća 
uposlenih u Upravnom odjelu. Moram naglasiti da se koeficijenti nisu mijenjali u odnosu na prethodno 
utvrđene. 

I. Stipanović -Kolika je osnovica za obračun plaća. 
M. Šarčević – Osnovica iznosi 4.630,14 kuna. 
Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  

je donesena 
ODLUKA  

o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u  
Jedinstvenom upravnom odjelu 

 
Točka 3. 

I. Domaćinović – Prijedlog je da Općina kao i prethodnih godina sufinancira prijevoz učenika 
srednjih škola s tim da će Općina preuzeti i obvezu financiranja 50,00 kn od roditelja tako da će roditelji 
financirati prijevoz u iznosu od 50,00 kuna mjesečno. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
je donesena 

ODLUKA 
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području 

Općine Bošnjaci za školsku 2021./2022. godinu 
 

Točka 4. 
A. Juzbašić – U materijalima za ovu sjednicu ste dobili Izvješće o radu za prvo polugodište 2021. 

godine tako da sada mogu dati dodatne informacije ako je potrebno. 
M. Plavšić – Ne slažem se s ovim Izvješćem načelnika i zanima me tko će odgovarati za štetu 

što će jedna tabla zemljišta u poslovnoj zoni biti neobrađena. Ako je raskinut ugovor o zakupu s Lukom 
Lukić a nije s M. Aleksić i S. Babogredac jer su dali zemlju u podzakup a po ugovoru o zakupu to ne smiju. 
Na temelju kojeg dokumenta Darko Juzbašić radi tablu zemlje? Postoji li ugovor o postavljanju džambo 
reklamnog panoa na ulazu u Bošnjake a nalazi se na Općinskom zemljištu? 

A. Juzbašić – S Lukom Lukić ugovor je raskinut radi ne plaćanja zakupnine i dospjelo potraživanje 
je poslano na ovrhu, a ugovori o zakupu za M. Aleksić, S. Babogredac i D.Juzbašić su produženi na 
razdoblje od dvije godine i Odluku o produženju je donijelo Općinsko vijeće. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja s 8 glasova ZA i 1 
glasom PROTIV  je donesen 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 
Točka 5. 

I. Domaćinović – Općina je u suradnji s Gradom Županja i poduzećem Čistoća Županja pokrenula 
projekt izgradnje Azila za pse i to na području naše Općine na k.č. broj 5067. Obzirom na troškove koje 
ima Općina i Grad za zbrinjavanje pasa lutalica u skloništu došlo se do zaključka da je jeftinije izgraditi 
zajedničko sklonište koje će opravdati troškove kroz dvije do tri godine. Ova k.č. je oko 2,2 ha a za Azil je 
potrebno do 10000 kvadrata od toga za samo sklonište cca 400 m2 i poduzeće Čistoća Županja će ishoditi 
svu potrebnu dokumentaciju a za to im je potrebno pravo građenja obzirom da je čestica u vlasništvu 
Općine. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
je donesena 



ODLUKA 
o davanju prava građenja na k.č. broj 5067 poduzeću Čistoća Županja d.o.o.  

za potrebe izgradnje Azila za pse 
 

Točka 6. 
I. Domaćinović – Za ovu točku se traži odgoda za slijedeću sjednicu jer nismo dobili prethodnu 

suglasnost od Županijskog ureda za zaštitu okoliša o tome je li potrebno provesti procjenu utjecaja na 
okoliš obzirom da smo u 2. Izmjene i dopune PPUO dodali i Azil za pse i još neke stvari od interesa za 
Općinu. 

Točka 7. 
I. Domaćinović – U prijedlogu izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture dolazi do 

promjena jer se radi o usklađivanju s usvojenim Izmjenama i dopunama proračuna koje su bile na 2. 
sjednici Vijeća tako da se određene stavke mijenjaju. Po prvobitnom Planu za održavanje komunalne 
infrastructure je predviđeno 1.748.000,00 kn dok je po ovim izmjenama novi iznos 1.413.500,00 kuna. 

M. Plavšić – U Planu je predviđena nabava kamena za nasipanje lenija i poljskih puteva zanima 
me hoće li ona biti realizirana i predlažem da se za slijedeću godinu predvide veća sredstva za zimsku 
službu odnosno posipanje nogostupa solju. 

A. Juzbašić – Postupak nabave za kamen je proveden i u narednih par dana kreće nasipanje 
lenija i nerazvrstanih ceta. Prijedlog za povećanje sredstava za zimsku službu je u redu i nastojat ćemo 
naći sredstva za tu stavku. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
su donesene 

 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 
Točka 8. 

I. Domaćinović – U prijedlogu izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture dolazi do 
promjena jer se radi o usklađivanju s usvojenim Izmjenama i dopunama proračuna koje su bile na 2. 
sjednici Vijeća tako da se određene stavke mijenjaju. Po prijedlogu ovih izmjena za građenje infrastrukture 
je predviđeno 7.666.300,00 kn. 

M. Plavšić – Je li stavka od 25.000 kuna za uređenje obale Save dostatna i trebalo bi urediti silaz 
kod precrpne pumpe. Zbog čega je došlo do velikog povećanja stavke za izgradnju Trga? 

A. Juzbašić – Sigurno je da sredstva nisu dovoljna ali trenutno ne možemo izdvojiti više a vidjeti 
ćemo mogućnost da se uredi silaz kod precrpne pumpe. 

I. Domaćinović – Do povećanja sredstava za izgradnju Trga je došlo iz razloga što se u 2020. 
godini uspjelo uraditi poslova u vrijednosti od 250.000,00 kuna tako da je većina radova kao i samo 
plaćanje istih preneseno u 2021. godinu kada je dovršena investicija. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
su donesene 
 

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 

Točka 9. 
I. Domaćinović – Do izmjena Programa korištenja sredstava od zakupa, koncesije i prodaje 

državnog poljoprivrednog zemljišta dolazi radi Izmjena i dopuna Proračuna te radi smanjenja sredstava 
od ove namjene tako da ukupno novo planirana sredstva iznose 1.126.950,00 kuna. 

M. Plavšić – Zanima me može li se ostvariti popust po ugovoru o prodaji državnog zemljišta ako 
se preostali iznos kupoprodajne cijene isplati u cijelosti? 

I. Domaćinović – Ta mogućnost je postojala po ranijim odredbama zakona ali samo do otplate 
manje od 50 % od ukupne cijene. 



M. Plavšić – Predlažem da se u Program za slijedeću godinu predvidi stavka za sufinanciranje 
analize tla koju će poljoprivrednici morati raditi. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
su donesene 
 

Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području 

Općine Bošnjaci za 2021. godinu. 
 

Točka 10. 
I. Domaćinović – Po prvobitno usvojenom Programu utroška sredstava od šumskog doprinosa je 

bilo predviđeno 1.000.000,00 kuna, a obzirom da je u prvom polugodištu taj iznos znatno premašen 
izvršene su izmjene i dopune proračuna te shodno tome i ove Izmjene Programa tako da je novi iznos 
sredstava 2.200.000,00 kuna koja su raspoređena u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture. 

N. Lešić – Može li se iz ovih sredstava financirati čišćenje kanala uz ceste u ulicama jer je u 
Mihanovićevoj ulici to potrebno napraviti. 

M. Plavšić – Predlažem da se postave nove cijevi u kanal i napravi prijelaz u Ulici M.A.Reljković. 
A. Juzbašić – Naći ćemo sredstva da se riješe ove dvije situacije. 
Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  

su donesene 
 

Izmjene Programa o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2021. godini 
 

Točka 11. 
A. Juzbašić – Obzirom da nam u važećoj Odluci o isplati naknade za novorođenu djecu nije 

predviđena mogućnost isplate te naknade za posvojenu djecu potrebno je donijeti ovu Odluku a iznosi 
naknada za 1., 2. i 3. posvojeno dijete bi bili u istim iznosima kao i za novorođenu djecu. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO  
je donesena 
 

ODLUKA 
o isplati novčane pomoći za usvojenu djecu 

 
Dovršeno 2045 

       

ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Ivica Domaćinović     Josip Šumanovac, dipl.ing. 

 

 

 
 
 


