
Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci 

Bošnjaci, 28. prosinca 2021. godine u 1900 sati 

 

Nazočni: 

1. Natalija Lešić   - potpredsjednica 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. Tomislav Lešić  - član Vijeća                     

8. Ivan Stipanović  - član Vijeća                                    

9. Martin Plavšić  - član Vijeća       

10. Željko Balić   - član Vijeća 

11. Ivan Jovanovac  - član Vijeća 

 

Nisu nazočni: 

1. Josip Šumanovac  - predsjednik 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 

3. Dominik Hudolin  - predsjednik Savjeta mladih 

 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci 

1. Mandica Šarčević,  - pročelnica Odjela 

2. Ivica Domaćinović  - djelatnik Upravnog odjela 

 

Predsjednik Vijeća Josip Šumanovac se ispričao za nedolazak na sjednicu jer je osjetio simptome 

na Corona virus, te je sjednicom Vijeća predsjedavala prva potpredsjednica Vijeća Natalija Lešić. 

Potpredsjednica Vijeća Natalija Lešić je pozdravila sve nazočne i konstatirala da je sjednici nazočno 11 

članova Vijeća te je otvorila 6. sjednicu Općinskog vijeća. Nakon toga je potpredsjednica Vijeća započela 

s prijedlogom Dnevnog reda 6. sjednice Općinskog vijeća te je predložila da se isti dopuni s točkom: 

10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Financijskog plana za 2021. 

godinu ustanove Slavonska kuća.   

Potpredsjednica Vijeća predloženi Dnevni red je dala na glasanje. 

Nakon provedenoga glasovanja Dnevni red je usvojen JEDNOGLASNO. 

Nakon toga je stavila na usvajanje Zapisnik s 5. sjednice održane 14. prosinca 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 Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu (4. 
Izmjene). 
 Izvjestitelj: Andrija Juzbašić – načelnik 
2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (2. 
izmjene). 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (2. izmjene). 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
4. 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 (2. izmjene). 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
5. Prijedlog Izmjene Programa o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2021. godini (2. 
izmjene). 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Bošnjaci u 
2021. godini. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje 2022. godina – 2024. godina. 
 Izvjestitelj: Ivica Domaćinović – administrativni tajnik 
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Bošnjaci za 2022. godinu. 

Izvjestitelj: Dominik Hudolin – predsjednik Savjeta mladih 
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Program rada Centra za promociju poljoprivrede 
i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2022. godinu. 
 Izvjestitelj: Tomislav Lešić – ravnatelj Centra 
10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Financijskog plana za 2021. godinu 
ustanove Slavonska kuća.  
 Izvjestitelj: Tomislav Lešić – ravnatelj Centra 
 
AKTUALNI SAT 

 
A. Juzbašić – Kroz tri dana pred Božić je obilježen Advent raznim događanjima i posjeta je bila 

vrlo dobra, proveden je postupak i potpisana su 4 ugovora o dodjeli poticaja za stambeno zbrinjavanje 
mladih obitelji u iznosu od 30.000,00 kuna pojedinačno. S obzirom na sve okolnosti u ovoj 2021. godini 
možemo reći da je stanje dobro. 

M. Plavšić – Predlažem da se na početku slijedeće sjednice pod Aktualnim satom Vijeće izvjesti 
što je učinjeno po donesenim zaključcima a što nije. 
 

 
 
 
 

Točka 1. 
 
A. Juzbašić – Prema prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Proračuna prihodi bi iznosili 15.441.700,00 

kuna plus prenesenih 432.000,00 kuna viška iz 2020. godine a rashodi bi iznosili ukupno 15.873.700,00 
kuna. Pojedine stavke su promijenjene što je vidljivo u materijalima koje ste dobili. 



M. Plavšić – Glasat ću za ovaj rebalans, ali i dalje tvrdim da je sve bilo podređeno lokalnim 
izborima i izbornoj kampanji. Neke stvari je novi saziv Vijeća pokrenuo ali mora biti bolje. 

I. Jelić – Odbor za Proračun i financije je razmotrio prijedlog 4. Izmjena proračuna i predlaže 
Vijeću da ga prihvati. 

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

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
Općine Bošnjaci za 2021. godinu (4. Izmjene) 

 
Točka 2. 

 
I. Domaćinović – U prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu neke su stavke smanjene a neke povećane odnosno iste su usklađene s usvojenim 
izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu. 

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

Izmjene i dopune Programa  
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (2. Izmjene) 

 
Točka 3. 

 
I. Domaćinović – U prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu neke su stavke smanjene a neke povećane odnosno iste su usklađene s usvojenim 
izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu. 

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

Izmjene i dopune Programa  
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (2. Izmjene) 

 
Točka 4. 

 
I. Domaćinović – U prijedlogu 2. Izmjena i dopuna 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 neke su stavke smanjene a neke povećane 
odnosno iste su usklađene s usvojenim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu. 

Budući nije bilo primjedbi niti prijedloga 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 (2. izmjene) 

 
 
 

Točka 5. 
 



I. Domaćinović – Po Programu utrpška sredstava od šumskog doprinosa predviđen je prihod od 
2.100.000,00 kuna koje su utrošene u izgradnju Trga 1.762.000,00 kuna, LED rasvjetu 250.000,00 kuna, 
nerazvrstane ceste 55.000,00 kuna i uređenje kolnih prilaza 33.000,00 kuna. 

M. Plavšić – Želim da mi se za slijedeću sjednicu Vijeća dostave podaci o svim troškovima 
izgradnje Trga. 

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

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

 
Točka 6. 

 
I. Domaćinović – U prijedlogu Analize stanja sustava Civilne zaštite su obuhvaćene sve 

sastavnice sustava odnosno sve što je bilo obuhvaćeno u 2021. godini te na kraju same Analize i 
Zaključak o poduzetim mjerama te onome što treba učiniti. 

M. Plavšić – Načelnik Općine mora biti načelnik Stožera i predlažem da se naprave dvije-tri 
korekcije u Analizi i to izbriše Općina’’Borovo’’, da se doda da su odrađene i dvije deratizacije u 2021. 
godini te da su pripadnici DVD-a imali interenciju prošlog ljeta kod prekomjernih oborina. 

I. Domaćinović – Općinski načelnik je donio Odluku u zakonskom roku od 30 dana o imenovanju 
Stožera i on ne mora biti i načelnik Stožera CZ, a korekcije u Analizi će se napraviti. 

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

ANALIZA 
stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Bošnjaci za 2021. godinu 

 
Točka 7. 

 
I. Domaćinović – U skladu s usvojenom Analizom stanja sustava Civilne zaštite za 2021. godinu 

napravljen je Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 
2022. do 2024. godina. Napomena je da u financijskim učincima za 2023. i 2024. godinu dolazi do 
smanjenja sredstava za DVD iz razloga što se mijenja zakonski okvir za financiranje vatrogastva pa će 
doći do smanjenja sredstava. 

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

PLAN 
razvoja sustava Civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za  

trogodišnje razdoblje 2022. godina 2024. godina 
 

Točka 8. 
 
D. Hudolin – U prijedlogu Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu su navedeni programi 

koje namjeravamo provesti te tako i aktivnosti potrebne da bi se proveli ti programi, naravno da bi se 
proveli programi potrebna su i financijska sredstva koja su za rad Savjeta mladih predviđena u Proračunu 
općine za 2022. godinu. 

Članovi Vijeća su pohvalili rad Savjeta mladih u proteklom razdoblju te aktivnosti odnosno 
programe koje planiraju u 2022. godini. 

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

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Bošnjaci za 2022. godinu 



 
Točka 9. 

 

T. Lešić -  U prijedlogu Programa rada za 2022. godinu su navedene aktivnosti koje se planiraju 

provoditi tijekom godine u Centru za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Program rada Centra za promociju 

poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2022. godinu 

 

Točka 10. 

 

T. Lešić - Ukupno planirani prihodi a isto tako i rashodi za 2021. godinu Centra za promociju 

poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća iznose 111.200,00 kuna odnosno smanjuju se za 

64.500,00 kn od ranije planiranih 175.700,00 kuna. 

Budući nije bilo prijedloga niti primjedbi nakon provedenoga glasovanja JEDNOGLASNO je 

donesena 

ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Financijskog plana za 2021. 

Ustanove Slavonska kuća 

 
Dovršeno u 20:55 sati 
 
 

ZAPISNIČAR:     POTPREDSJEDNICA VIJEĆA: 

        Ivica Domaćinović     Natalija Lešić, mag.med.techn. 

 
 
 
 
 


