
Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci, 14. prosinca 2021. godine u 1900 sati 

 

Nazočni: 

1. Josip Šumanovac  - predsjednik Vijeća                                            

2. Ivan Jelić   - član Vijeća                                                     

3. Jasminka Lešić  - član Vijeća                                               

4. Magdalena 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. Željko Balić   - član Vijeća 

11. Ivan Jovanovac  - član Vijeća 

Nisu nazočni: 

1. Tomislav Lešić  - član Vijeća 

2. Pavo Baotić   - član Vijeća    

 

Osim članova Vijeća sjednici su nazočni:  

1. Andrija Juzbašić  –općinski načelnik Općine Bošnjaci 

2. Tomislav Lešić   - ravnatelj Centra Slavonska kuća 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci 

1. Mandica Šarčević,  - pročelnica Odjela 

2. Ivica Domaćinović  - djelatnik Upravnog odjela 

 

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

nazočno 11 članova Vijeća te je otvorio 5. sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je predsjednik Vijeća 

započeo s prijedlogom Dnevnog reda 5. sjednice Općinskog vijeća te je predložio da se isti dopuni s 

točkom: 

18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan za 2022. godinu 

ustanove Slavonska kuća.   

Predsjednik Vijeća predloženi Dnevni red je dao na glasanje. 

Nakon provedenoga glasovanja Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO. 

Nakon toga je stavio na usvajanje Zapisnik s 4. sjednice održane 02. studenog 2021. godine, a 

isti je usvojen s 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. 

Po usvajanju Zapisnika pristupilo se rješavanju kako slijedi: 

 
D N E V N I   R E D 

AKTUALNI SAT 
1. Prijedlog Proračuna Općine Bošnjaci za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

Izvjestitelji: Andrija Juzbašić – načelnik 

         Mandica Šarčević - pročelnica  
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2022. godinu. 

Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

3. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
   Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 



 
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. 
   Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. 
   Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu. 
   Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro Općine 

Bošnjaci za 2022. godinu. 
Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

8. Prijedlog Odluke o Socijalnom programu Općine Bošnjaci za 2022. godinu. 
Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2022. godinu. 

Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

10. Prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2022. godini. 
Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2022. godinu. 

Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem 
i visokom obrazovanja za 2022. godinu. 

Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa promicanja kulture za 2022. godinu. 
Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

14. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Bošnjaci. 

  Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 

15. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno ili posvojeno dijete na području 

Općine Bošnjaci u 2022. godini. 

  Izvjestitelj: Andrija Juzbašić - načelnik 

16. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima. 

  Izvjestitelj: Andrija Juzbašić - načelnik 

17. Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog udjela. 

  Izvjestitelj: Andrija Juzbašić - načelnik 

18. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan za 2022. godinu ustanove 

Slavonska kuća. 

  Tomislav Lešić – ravnatelj ustanove Slavonska kuća 

 

AKTUALNI SAT 

 

A. Juzbašić – Uređen je prostor u Strossmayerovoj iza benzinske crpke, kamen za nasipanje 

poljskih puteva je raspoređen, donesen je Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. 

KUD Branimir je predstavio kalendar za 2022. godinu koji je u cijelosti snimljen u Slavonskoj kući. Do 15. 

prosinca traje javni natječaj za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje, novostečena imovina je 

evidentirana u poslovnim knjigama tj. Slavonska kuća i kante za odvojeno prikupljanje komunalnog 

otpada. 

M. Plavšić – Pohvalio bih rad načelnika. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

nije dobro odradilo svoj posao, konkretno procjena štete na šećernoj repi je 35 % a bila je od 10 % do 



40 % i zato ću tražiti sastanak Povjerenstva jer bi trebali kvalitetnije odraditi posao. Jedno dijete je naletjelo 

na stolice ispred Majstorovićevog lokala jer su bile na nogostupu, da li on ima dozvolu za postavljanje te 

terase i tko je nadležan za to. 

A. Juzbašić – Poznato je tko izdaje suglasnosti za terase a povjerenstvo za procjenu šteta je 

odradilo svoj posao. 

M. Plavšić- Pročelnica treba naložiti komunalnom redaru da izda nalog za uklanjanje stolica s 

nogostupa ispred Majstorovićevog lokala. 

S. Salatović – U kojoj je fazi izrada projekta za Kružni tok na križanju Savske ulice, Trga i 

Nazorove ulice? Da li se ikada razmišljalo o obilaznici za teretna vozila? 

A. Juzbašić – Hrvatske ceste rade projekt Kružnog toka, a obilaznica jeste bila ranije predmet 

razmišljanja. 

J. Lešić – Tko je zadužen za održavanje mrtvačnica nakon sahrana jer je zadnji puta ostao nered. 

A. Juzbašić – Poduzeće Čistoća Županja je po ugovoru dužna pospremiti mrtvačnice nakon 

sahrana. 

 

Točka 1. 

 

A. Juzbašić – Proračun za 2022. godinu je napravljen u skladu s uputama Ministarstva financija i 

bio je na savjetovanju 30 dana. Predviđeni prihodi iznose 18.903.000,00 kuna a isto toliko i rashodi. 

Nastojao sam ugraditi sve one projekte koji su nam prioritet i neke druge sugestije te se nadam da ćemo 

sve zacrtano ostvariti najvećim dijelom. 

M. Šarčević – U materijalima ste dobili radnu verziju koja sadrži sve potrebne elemente a radi 

lakšeg praćenja, a verziju Proračuna po svim elementima će svi vijećnici dobiti na slijedećoj sjednici. 

M. Plavšić – Glasat ću za ovaj Proračun, ali me zanima što je s traktorom tj. jeli popravljan? 

A. Juzbašić – Traktor je još uvijek na popravku jer se nabavljaju dijelovi. 

M. Plavšić – Zašto se kupovina 'ledine' nalazi pod rashodima predstavničkog tijela? 

M. Šarčević – Odluku o kupovini iste donosi Općinsko vijeće. 

J. Šumanovac – Odbor za Proračun i financije je prošao prijedlog Proračuna za 2022. godinu i 

predlaže njegovo usvajanje. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO 

je donesen 

PRORAČUN 

Općine Bošnjaci za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 

Točka 2. 

 

I. Domaćinović – Odluka o izvršavanju proračuna je provedbena Odluka za usvojeni Proračuna 

za 202. godinu i sadrži odredbe o naplati prihoda proračuna i trošenju proračunskih sredstava, o pravima 

i obvezama korisnika proračuna, naredbodavatelju za izvršavanje proračuna, proračunskoj pričuvi te o 

zaduživanju Općine koje nije planirano u idućoj godini. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2022. godinu 

 

 

 

 



Točka 3. 

 

I. Domaćinović – U Programu građenja komunalne infrastrukture predviđeni su projekti koji se 

planiraju realizirati u 2022. godini za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja u 

ukupnom iznosu od 5.148.500,00 kuna kao i njihovi izvori financiranja. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesen 

 

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

Točka 4. 

 

I. Domaćinović – U Programu održavanja komunalne infrastrukture predviđene su djelatnosti koji 

se planiraju realizirati u 2022. godini za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja u 

ukupnom iznosu od 2.266.500,00 kuna kao i njihovi izvori financiranja. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesen 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

Točka 5. 

 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu za Program javnih potreba u 

kulturi predviđen je iznos od 117.000,00 kuna i javni natječaj za predlaganje programa za slijedeću godinu 

će biti objavljen do 25. prosinca ove godine. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o donošenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 

 

Točka 6. 

 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu za Program javnih potreba u 

sportu predviđen je iznos od 620.000,00 kuna i javni natječaj za predlaganje programa za slijedeću godinu 

će biti objavljen do 25. prosinca ove godine. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o donošenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

 

Toka 7. 

 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu za Program javnih potreba za 

udruge od interesa za opće dobro predviđen je iznos od 82.000,00 kuna i javni natječaj za predlaganje 

programa za slijedeću godinu će biti objavljen do 25. prosinca ove godine. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 



ODLUKA 

o donošenju Programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro 

Općine Bošnjaci za 2022. godinu 

 

Točka 8. 

 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu za Program socijalne skrbi 

predviđen je iznos od 820.000,00 kuna a raspoređen je po stavkama za naknade građanima u novcu i 

naravi, za ogrjev, za novorođenu djecu, za stambeno zbrinjavanje i boravak djece u vrtićima. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o Socijalnom programu Općine Bošnjaci za 2022. godinu 

 

Točka 9. 

 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu u Programu korištenja sredstava 

od zakupa, prodaje i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta predviđen je prihod od 1.250.000,00 

kuna koji su raspoređeni po stavkama navedenim u Programu. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesen 

PROGRAM 
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 

korištenja i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
za 2022. godinu 

 
Točka 10. 

 
I. Domaćinović – U Programu utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu 

predviđen je prihod od 2.000.000,00 kuna koji se planira utrošiti za izgradnju nerazvrstane ceste Morganj 
u iznosu od 1.412.500,00 kuna, postavljanje LED rasvjete u iznosu 500.000,00 kuna I 87.500,00 kuna za 
uređenje kolnih prilaza. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesen 

PROGRAM 
o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2022. godini 

 
Točka 11. 

 
I. Domaćinović – U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada predviđen je prihod od 10.000,00 kuna za 2022. godinu koji se planira utrošiti za održavanje 
sportsko-poslovnog objekta. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesen 

PROGRAM 
o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. 

godinu 
 
 



Točka 12. 
 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu za Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2022. godinu predviđen je iznos od 

548.000,00 kuna koji je raspoređen po stavkama za pojedinu skupinu u samom Programu. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom 

obrazovanju za 2022. godinu 

 

Točka 13. 

 

I. Domaćinović – Prema usvojenom Proračunu za 2022. godinu za Program promicanja kulture 

za 2022. godinu predviđen je iznos od 365.000,00 kuna koji je raspoređen po stavkama za pojedina 

događanja ili manifestacije u samom Programu. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

 

ODLUKA 

o donošenju Programa promicanja kulture za 2022. godinu 

 

Točka 14. 

 

I. Domaćinović – U prijedlogu odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bošnjaci je utvrđena 

pravna osnova za donošenje, razlozi za donošenje te obuhvat izmjena i dopuna. U prvom mjesecu 2022. 

godine će biti javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna gdje će se moći dostaviti prijedlozi i primjedbe na 

prijedlog izmjena i dopuna Plana. 

M. Plavšić – Jedan dio u prijedlogu se ponavlja pa treba provjeriti tu situaciju. 

I. Domaćinović – Provjeriti ćemo i napraviti korekciju. 

Budući nije bilo drugih prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO 

je donesena 

ODLUKA 

o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci 

 

Točka 15. 

 

A. Juzbašić – Do sada smo imali dvije odluke o jednokratnoj pomoći, za novorođenu djecu i za 

posvojenu djecu, sada ćemo ovom odlukom obuhvatiti i jednu i drugu situaciju a iznosi pomoći ostaju isti 

tj. za 1. dijete 3.000,00 kuna, za 2. dijete 5.000,00 kuna te za 3. i svako slijedeće dijete 12.000,00 kuna. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođenu ili posvojenu djecu 

na području Općine Bošnjaci u 2022. godini 

 

 

 



Točka 16. 

A. Juzbašić – Kao i do sada ćemo sufinancirati boravak djece u dječjim vrtićima u iznosu 50 % 

od cijene koju roditelj/i plaćaju za boravak djece u vrtićima, a koji imaju prebivalište na području Općine. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima 

 

Točka 17. 

 

A. Juzbašić – Po prijedlogu ove Odluke izvršila bi se kupnja i stjecanje udjela u društvu VTV 

d.o.o., od vlasnika XBX komunikacije d.o.o. iz Slatine, nominalne vrijednosti 45.000,00 kuna što čini 

2,2210 % temeljnog kapitala društva. 

 Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o kupnji poslovnog udjela 

 

Točka 18. 

 

T. Lešić – Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu Centra za promociju poljoprivrede i ruralnog 

razvoja Slavonska kuća iznose 401.000,00 kuna od čega su 351.000,00 kn iz Proračuna i 50.000,00 kn 

vlastiti prihodi, dok su rashodi raspoređeni po pojedinim stavkama. 

M. Plavšić – Šta čini vlastite prihode? 

T. Lešić – Izrada projekata za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i najam prostora. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan za 2022. 

Ustanove Slavonska kuća 

 

Dovršeno u 21:00 sat. 

 

 

  ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

  Ivica Domaćinović    Josip Šumanovac, dipl.ing. 

 

 


