
 

Z A P I S N I K 

s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci, 30. ožujka 2021. godine u 19:30 sati 

Nazočni: 

1. Josip Šumanovac, dipl.ing.  - predsjednik Vijeća 

2. Jasminka Lešić, ing.                      - potpredsjednica Vijeća 

      3. Ivan Jelić,  mag.educ.math.et.inf - član Vijeća 

4. Ivan Jovanovac   - član Vijeća 

5. Željko Balić    - 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. Mato Lešić                                      - član Vijeća 

10. Pero Knežević                               - potpredsjednik Vijeća 

11. Davor Đermić, dipl.ing.                - član Vijeća 

Izočni: 

     1. Ivan Šumanovac                             - član Vijeća 

     2. Ivica Majstorović                            - član Vijeća 

 

Nazočni: 

1. Andrija Juzbašić                          - Općinski načelnik 

2. Mandica Šarčević, mag.oec. - Pročelnica Odjela 

     3. Ivica Domaćinović   - adm. tajnik načelnika 

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

5. Dominik Hudolin   - predsjednik Savjeta mladih 

 

Predsjednik Vijeća Josip Šumanovac je pozdravio sve nazočne te je otvorio 32. 

sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je predsjednik Vijeća započeo s prijedlogom 

Dnevnog reda 32. 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 Zapisnik sa 31. sjednice održane 05. ožujka 2021. 

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. Izvješće Mandatne komisije o promjeni stranačke pripadnosti članova Općinskog 

vijeća. 

 Izvjestitelj: Tihana Bertić – predsjednica Mandatne komisije 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Bošnjaci i Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za 2020. godinu. 

 Izvjestitelj:  Mandica Šarčević, mag.oec. – pročelnica 

3. Prijedlog Statuta Općine Bošnjaci – pročišćeni tekst. 



 Izvjestitelj: Pero Knežević, dipl.iur. – predsjednik Odbora za Statut i poslovnik 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Centar za 

promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Savjeta mladih Općine 

Bošnjaci. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih za 2020. 

godinu. 

 Izvjestitelj: Dominik Hudolin – predsjednik Savjeta mladih 

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bošnjaci za 2021. godinu. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – tajnik Odbora za priznanja 

8. Prijedlog Odluke o dodjeli opločnjaka (betonskih kocki) koji se uklanjaju s Trga u 

izgradnji LU Vjerovi Bošnjaci. 

 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

 

AKTUALNI SAT  

A. Juzbašić - Sve Vas skupa pozdravljam! Kao što ste i mogli vidjeti radovi na 

izgradnji Trga jako dobro napreduju. Radovi na Slavonskoj kući su također pri kraju. 

Izgradili smo nogostup kroz park pored Osnovne škole. Ovih dana ići će izgradnja 

nogostupa u ulici J. J. Strosssmayera ( „Bošnjački krvavi izbori“). Radovi na 

Lovačkom domu isto napreduju. U Ministarstvu regionalnog razvoja prošli smo 

projekt izgradnje nogostupa na ''Klisi''. Platili smo dio naknade za elektrifikaciju  

Gospodarske zone. Platili smo priključak struje za Slavonsku kuću kao i za Trg. 

Podnijeli smo prije tjedan dana Izvješće o fiskalnoj odgovornosti, zakonski rok je do 

31. ožujka 2021. godine. Čestitao bi i našoj djelatnici Ivoni na rođenju kćerke.  

Davor Đermić- Tražio sam prije „Očevidnik“ nekretnina i Odluku da je „Vlada“ 

urednik Bošnjačkog lista, ništa nisam dobio. 

Ivica Domaćinović - „Očevidnik“ nekretnina mi nemamo, imamo Registar 

nekretnina koji se kontinuirano radi i nadopunjuje te će biti objavljen na web stranici 

kroz nekih 10 dana.  

A. Juzbašić - Što se tiče odluke o uredniku Bošnjačkog lista, to je donošeno 

prije 15 godina, treba se naći u arhivi. Imamo ugovor sa Grafingom za tiskanje 

Bošnjačkog lista, a urednik je Antun Jelić, tako se zove. Ugovor je dostupan na uvid i 

nije ništa sporno.  

 

1. Izvješće Mandatne komisije o promjeni stranačke pripadnosti članova Općinskog 

vijeća. 

 Izvjestitelj: Tihana Bertić – predsjednica Mandatne komisije 

 

Tihana Bertić - Članovi Općinskog vijeća su dana 25. ožujka 2021. godine 

dostavili predsjedniku Općinskog vijeća Obavijest o pristupanju političkoj stranci 

DEMOKRATSKI HSS te da ujedno osnivaju i pristupaju Klubu vijećnika 

DEMOKRATSKI HSS kako slijedi:  

1. Ivan Jelić- predsjednik Kluba vijećnika 

2. Josip Šumanovac- član 



3. Jasminka Lešić- član 

4. Tihana Bertić- član 

5. Željko Balić- član 

6. Ivan Jovanovac- član 

7. Tomislav Lešić- član 

 

Predsjednik Vijeća je konstatirao da članovi Vijeća primaju na znanje 

 

Izvješće Mandatne komisije o promjeni stranačke pripadnosti 

 članova Općinskog vijeća 
 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Bošnjaci i Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za 2020. godinu. 

 Izvjestitelj:  Mandica Šarčević, mag.oec. – pročelnica 

 

Mandica Šarčević -  Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu i članka 16. 

Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna donosi se 

godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Izvještaj je urađen sukladno zakonu i 

propisima gdje je sve detaljno objašnjeno. Ako imate pitanja vezano za godišnji 

izvještaj, pitajte.  

 Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja s 10 glasova ZA i 

1  SUZDRŽAN glas je usvojena 

 

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bošnjaci 

 i Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za 2020. godinu  

 

3. Prijedlog Statuta Općine Bošnjaci – pročišćeni tekst. 

 Izvjestitelj: Pero Knežević, dipl.iur. – predsjednik Odbora za Statut i poslovnik 

 

Pero Knežević - Na prošloj sjednici smo donijeli Izmjene i dopune Statuta jer je 

došlo do izmjena Zakona o lokalnim izborima kao i Zakona o lokalnoj i područnoj 

samoupravi gdje se uvode neke novine. Pa ovdje ne bih ništa puno dodao, jer smo rekli 

na prošloj sjednici sve vezano za izmjene. Predlažem ispred Odbora za Statut i 

Poslovnik da se ovaj pročišćeni tekst Statuta usvoji.  

Mato Lešić - Vaš prelazak u Demokratski HSS ne utječe na ovaj Statut ili? 

Ivica Domaćinović- Ne, nema veze sa stranačkom pripadnošću.  

Pero Knežević- Članak 35. Statuta: Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu 

opozivi.  

 Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  

JEDNOGLASNO je usvojen 

 

Statut Općine Bošnjaci – pročišćeni tekst 

 

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Centar za 

promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 



 

Ivica Domaćinović - Ovim Statutom se uređuje: naziv i sjedište, djelatnost, 

pečat, žig, štambilj i zaštitni znak, pravni položaj, unutarnje ustrojstvo, tijela i 

djelokrug njihovog rada, imovina i financiranje, opći akti, javnost rada, poslovna tajna 

i ostala pitanja značajna za rad ustanove Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog 

razvoja Slavonska kuća. Vlasnik i osnivač Centra je Općina Bošnjaci. Sjedište Centra 

je u Bošnjacima, V. Nazora 72. Tijela Centra su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno 

vijeće sastoji se od predsjednika i 2 člana. Ravnatelj zastupa Centar. Ravnatelj se 

imenuje na temelju javnog natječaja. Odluku o raspisivanju j. natječaja donosi 

Upravno vijeće, najmanje 2 mjeseca prije isteka mandata koji je u tijeku.Rad Centra je 

javan.  

Pero Knežević - Dao bi samo prijedlog da se možda kada budu Izmjene ili dopune 

Statuta razmisli o odredbama koje bi definirale tko može biti član Upravnog vijeća ili 

tko ne može biti kao i to tko može biti ravnatelj i tko ne može biti ravnatelj.  

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 

usvojena 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove 

 Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća 

 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Savjeta mladih Općine 

Bošnjaci. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik načelnika 

 

Ivica Domaćinović – Na prijedlog Savjeta mladih a radi toga što jedan član i 

jedan zamjenik člana radi obiteljskih obveza nisu u mogućnosti sudjelovati u radu 

napraviti će se izmjene u odluci o izboru Savjeta mladih. 

1. SARA ŠOKIĆ , razrješuje se dužnosti zamjenika člana Stjepana Naglić,  

IVAN LEŠIĆ, razrješuje se dužnosti člana,  

LUKA LEŠIĆ, razrješuje se dužnosti zamjenika člana Ivana Lešić. 

2. SARA ŠOKIĆ, izabrana je za člana 

ROBERTA ILIĆ, izabrana je za zamjenika člana Stjepana Naglić,  

EMA LEŠIĆ, izabrana je za zamjenika člana Sare Šokić.  

 

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

usvojena 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru 

 Savjeta mladih Općine Bošnjaci 
 

6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih za 2020. 

godinu. 

 Izvjestitelj: Dominik Hudolin – predsjednik Savjeta mladih 

Dominik Hudolin- Aktivnosti savjeta mladih u 2020. godini: 

a) Uređenje prostora Savjeta mladih 

b) Noć muzeja u Šumarskome muzeju Bošnjaci 

c) Izrada logotipa Savjeta mladih 

d) Tisak promotivnih materijala 



e) Biciklijada 

f) Savjet mladih uputio prijedloge Općinskom vijeću 

g) Organizacija humanitarne akcije. 

Savjet mladih Općine Bošnjaci aktivno je sudjelovao u većini događanja i 

manifestacija u Općini Bošnjaci tijekom svog djelovanja. Svojim idejama je aktivno 

doprinosio osmišljavanju različitih događanja te radnom snagom sudjelovao u 

izvršenju istih. Pokrenuti su novi projekti koji će se završiti ili realizirati u tekućoj 

2021. godini. U 2020. godini smo potrošili 27.258,00 kn.  

Andrija Juzbašić- Pohvalio bi rad Savjeta mladih kao i njihove projekte. 

Pero Knežević- Također bi pohvalio rad Savjeta mladih i sugerirao da se njihovi 

prijedlozi kao što su izgradnja biciklištičke staze Bošnjaci- Županja i sigurnosno i 

estetsko unapređenje dječjih igrališta uvaže.  

 

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja  JEDNOGLASNO je 

usvojen 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu 

Savjeta mladih za 2020. godinu. 

 

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bošnjaci za 2021. godinu. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – tajnik Odbora za priznanja 

 

Ivica Domaćinović – Prijedlog Odbora za priznanja je da Općinsko vijeće 

Općine Bošnjaci dodjeli javna priznanja pravnim i fizičkim osobama kako slijedi:  

NAGRADA OPĆINE BOŠNJACI 

a) Marija Pavlović- posthumno –KUD Branimir 

b) Antun Babogredac- posthumno - KUD Branimir 

c) Ivan Leaković   - KUD Branimir 

PLAKETA OPĆINE BOŠNJACI 

a) Iva Bročić    - Taekwon-do klub 

b) Drago Trojan    - NK Zrinski  

c) Kata Mišić    - amaterski glumci  

d) Mato Jovanovac   - tradicijska baština 

UDRUGE 

e) Šahovski klub Bošnjaci  - 25 godina Open Bošnjaci 

f) Taekwon – do klub Zrinski  - 10 godina djelovanja 

g) Bošnjački šlingeraji   - 15 godina djelovanja 

h) Zlatne ruke    - 10 godina djelovanja  

i) Ribička udruga Virovi  - 45 godina djelovanja 

 

Pero Knežević-  Ove godine će Lovačkoj udruzi biti 85 godina djelovanja( 15.09.). 

Josip Šumanovac- Odbor za dodjelu priznanja predlaže i Lovačku udrugu 

„Vjerovi“.  

 

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

usvojena 

Odluka o dodjeli javnih priznanja  



Općine Bošnjaci za 2021. godinu 

 

8. Prijedlog Odluke o dodjeli opločnjaka (betonskih kocki) koji se uklanjaju s Trga u 

izgradnji LU Vjerovi Bošnjaci.  

 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić - načelnik 

Andrija Juzbašić – Lovačkoj udruzi „Vjerovi“ Bošnjaci dodjeljuju se opločnjaci 

( betonske kocke) koje se uklanjaju s Trga radi proširenja i izgradnje novih sadržaja na 

Trgu. Opločnjaci se dodjeljuju radi mogućnosti uređenja okoliša novog Lovačkog 

doma te da se istima doznače sredstva koja odobri i doznači Vukovrasko-srijemska 

županija a koja su namijenjena za priključak na el. energiju.  

 

Budući da nije bilo primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

usvojena 

 

Odluka o dodjeli opločnjaka (betonskih kocki) koji se uklanjaju s Trga u 

izgradnji LU Vjerovi Bošnjaci 

 

 

Sjednica je završila u 20:30 sati. 

 

ZAPISNIČAR:                        PREDSJEDNIK VIJEĆA                             

Ivica Domaćinović                                 Josip Šumanovac, dipl.ing. 

Josipa Mijić, mag. iur. 
 
 


