
Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci, 02. studenog 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       

10. Pavo Baotić   - član Vijeća 

11. Ivan Jovanovac  - član Vijeća 

12. Željko Balić   - član Vijeća 

13. Magdalena Lešić  - član Vijeća                            

    

Osim članova Vijeća sjednici su nazočni:  

1. 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 svih 13 članova Vijeća te je otvorio 4. sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je predsjednik 

Vijeća započeo s prijedlogom Dnevnog reda 4. 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 s 3. sjednice održane 14. rujna 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 Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu 

(3. Izmjene). 

 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

2. Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine 

Bošnjaci od 2022. do 2024. godine. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

3. Prijedlog Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine 

Bošnjaci. 

 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za stambeno 

zbrinjavanje. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 



5. Prijedlog Zaključka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bošnjaci. 

 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović - administrativni tajnik 

6. Prijedlog Odluke o davanju prava korištenja i održavanja objekta i opreme Slavonska kuća 

Ustanovi Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća. 

 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 

 

AKTUALNI SAT 

A. Juzbašić – U razdoblju od zadnje sjednice Vijeća odrađen je Tehnički pregled 

novoizgrađenog Trga i trebamo dobiti Uporabnu dozvolu, tijekom mjeseca listopada su bili 

Dani Vanje Dracha i Nade Subotić te je u tome razdoblju održano niz kazališnih predstava, 

doznačen nam je dio uloženih sredstava u izgradnju Slavonske kuće. Bio sam na sastanku u 

Ministarstvu regionalnog razvoja i oni će početkom iduće godine imati natječaje za 

sufinanciranje izgradnje cesta, imamo još potraživanje od Agencije za plaćanja cca 1,1 milijun 

kuna za Slavonsku kuću, cca 500.000 kuna za Program Zaželi 2 te 150.000 kuna za nabavu 

opreme u Domu kulture. 

P. Baotić – Imam tri pitanja i to: Čuo sam da će vrtić u Bošnjacima biti filijala od 

Županjskog vrtića, što je s prostorom koji koristi HSS u sportsko-poslovnom objektu i u čijem 

je vlasništvu ''ledina'' u Strossmayerovoj ulici? 

A. Juzbašić – Do kraja mjeseca rujna je bio rok za kandidiranje projekata za izgradnju 

vrtića i mi smo u dogovoru s gradom Županja kandidirali izgradnju našeg vrtića kao 

podružnicu gradskog vrtića radi smanjenja troškova kada počne funkcionirati. Prostor koji je 

koristio HSS je prilikom natječaja za davanje u zakup dobio NK Zrinski prije tri-četiri godine. 

''Ledina'' u Strossmayerovoj je u vlasništvu Bose i prije godinu dana je ponudio na prodaju po 

cijeni od 40.000 Eura. 

S. Salatović – Prometna situacija na državnoj cesti kroz Morganj i Topolu je loša jer se 

vozi brzo a pješaci se kreću cestom jer nema nogostupa, predlažem da se uputi Policiji dopis u 

svezi toga da pokušaju pronaći neko rješenje za ovo stanje. 

A. Juzbašić – Uputiti ćemo dopis PU Županja u svezi ovog problema. 

J. Lešić – Nogostup na kraju Mihanovićeve ulice prema groblju sv. Križa je zarastao u 

raslinje a isto tako i u M.A.Reljković ulici te ga je potrebno ukloniti. 

A. Juzbašić – Riješiti ćemo ove dvije situacije. 

M. Plavšić – Dobio sam odgovore i dokumentaciju koju sam tražio i bio sam u pravu 

što sam tvrdio ranije. Poslovnik Općinskog vijeća je potrebno mijenjati, a iz isplaćenih 

sredstava iz Socijalnog programa se vidi da su izbori kupljeni, S. Naglić je referent i ne radi 

poslove komunalnog redara a I. Domaćinović treba odrediti rok od godinu dana da položi 

državni ispit. 

A. Juzbašić – Poslovnik će ići na usklađivanje, sve isplate koje su bile iz Socijalnog 

programa su isplaćene u skladu s utvrđenim kriterijima a ove tvrdnje o kupljenim izborima su 

nebuloze. 

I. Jelić – Na groblju sv. Marka potrebno je izgraditi betoniranu stazu koliko to 

dopuštaju mogućnosti s obzirom na izgrađenost grobnih mjesta te stazu na ulazu u groblje od 

cca 5 metara je potrebno podignuti obzirom da je niža pa stoji voda i ne može se prolaziti. 

 

Točka 1. 

A. Juzbašić – Po ovom prijedlogu rebalansa proračuna prihodi i rashodi se smanjuju s 

planiranih 22.059.000,00 kuna na 19.032.000,00 kuna po pojedinim stavkama kako stoji u 

materijalima. Slažem se s prijedlogom da se vidi mogućnost kupovine ''ledine'' u 2022. godini 

te ćemo zatražiti ponudu za nju kako bi smo mogli planirati sredstva za iduću godinu. 

Planirano izvršenje prihoda proračuna za 2021. godinu će biti cca 17,5 milijuna kuna. 



P. Baotić – Što je s potporama za novootvorene obrte koje su bile godinama 

predviđene a sada ih nema. 

A. Juzbašić – U slijedećoj godini će biti potpore i za poljoprivrednike i za obrte te za 

stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. 

Budući nije bilo drugih primjedbi i prijedloga nakon provedenoga glasovanja 

JEDNOGLASNO je donesena 

 

O D L U K A 

o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna općine Bošnjaci za 2021. godinu (3. izmjene) 

 

Točka 2. 

I. Domaćinović – Obzirom da u 2023. godini istječe ugovor o koncesiji za obavljanje 

dimnjačarskih poslova a u 2024. godini istječe ugovor o usluzi prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada potrebno je donijeti Srednjoročni 

(trogodišnji) plan davanja koncesija. U ovom prijedlogu stoji da se za dimnjačarske poslove 

dodjeli jedna koncesija na razdoblje od 5 godina a za uslugu prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada također jedna koncesija na razdoblje 

od 10 godina. 

Budući nije bilo primjedbi i prijedloga nakon provedenoga glasovanja 

JEDNOGLASNO je donesen 

 

SREDNJOROČNI (trogodišnji) PLAN 

davanja koncesija na području općine Bošnjaci za razdoblje 

od 2022. do 2024. godine 

 

Točka 3. 

A. Juzbašić – S ciljem pomoći i sprječavanja depopulacije i iseljavanja s područja 

Opčine Bošnjaci ovom Odlukom nastojimo to postići i predviđene su dvije mjere i to poticaj 

obiteljima za kupovinu prve nekretnine kojom se rješava stambeno zbrinjavanje u iznosu od 

30.000,00 kuna po korisniku i poticaj za gradnju stambenog objekta u iznosu također od 

30.000,00 kuna po korisniku. 

I. Domaćinović – ovom Odlukom su utvrđeni kriteriji za ostvarivanje prava na poticaj 

a nakon stupanja na snagu ove Odluke, Općinski načelnik će u skladu s njom objaviti Javni 

poziv koji će trajati 30 dana te će nakon toga Povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće 

prikupiti prijave i predložiti načelniku listu prijava koje udovoljavaju uvjetima. 

B. Baotić – Pohvaljujem donošenje ove Odluke. 

I. Stipanović – Županija je objavila sličan Poziv pa me zanima može li se ostvariti 

pravo na mjere iz dva izvora? 

I. Domaćinović – Ovom Odlukom je predviđeno da se ukoliko je ostvareno pravo za 

ove namjene po nekoj drugoj osnovi ne može i ovdje dobiti poticaj jer cilj je da što više 

korisnika ostvari pravo. 

Budući nije bilo primjedbi i prijedloga nakon provedenoga glasovanja 

JEDNOGLASNO je donesena 

 

ODLUKA 

o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Bošnjaci 

 

 

 

 



Točka 4. 

I. Domaćinović – U skladu s odredbama prethodno donesene Odluke potrebno je 

imenovati Povjerenstvo za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje koje ima predsjednika i 

četiri člana i u Povjerenstvo su predloženi: 

1. Slavica Salatović - predsjednica 

2. Josip Šumanovac - član 

3. Dragan Modic - član 

4. Magdalena Lešić - član 

5. Ivica Majstorović - član 

M. Plavšić – Imenovanjem ovih osoba u Povjerenstvo a mislim na I. Majstorović i D. 

Modic se podcjenjuje članove Općinskog vijeća. 

Budući nije bilo drugih primjedbi i prijedloga nakon provedenoga glasovanja s 12 

glasova ZA i 1 glasom PROTIV je doneseno 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje 

 

Točka 5. 

I. Domaćinović – Obzirom da članovima i zamjenicima članova Savjeta mladih 

krajem mjeseca ožujka slijedeće godine istječe trogodišnji mandat potrebno je provesti 

proceduru prikupljanja kandidatura i izbora novih članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih. S obzirom na raspored održavanja sjednica Vijeća biti će dovoljno vremena za izbor 

novog sastava Savjeta mladih. 

Budući nije bilo primjedbi i prijedloga nakon provedenoga glasovanja 

JEDNOGLASNO je donesen 

 

JAVNI POZIV 

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih općine Bošnjaci 

 

Točka 6. 

I. Domaćinović – U prijedlogu odluke o davanju na upravljanje i održavanje Centra 

Slavonska kuća koji ste dobili u materijalima stoji da se daje na privremeno upravljanje na 

razdoblje od 5 godina ali se mora dati na neodređeno vrijeme i zato ćemo vam podijeliti novi 

prijedlog Odluke koji ovo definira. 

Budući nije bilo primjedbi i prijedloga nakon provedenoga glasovanja 

JEDNOGLASNO je donesena 

 

ODLUKA 

o davanju na upravljanje i održavanje građevine 

Javne i društvene namjene 

 

Dovršeno 2050 

   

ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Ivica Domaćinović     Josip Šumanovac, dipl.ing. 

 

 

 

 


