
 

                                
 R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

       Vukovarsko-srijemska županija 

1.1.   OPĆINA BOŠNJACI 

                   Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/20-01/29 

URBROJ: 2212/03-03-20-01 

Bošnjaci, 07. prosinca 2020. 

  

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-

srijemske županije 6/13, 1/18 i 3/20), članka 53. i 54. Poslovnika Općinskog vijeća Bošnjaci 

(''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br. 6/13) i upute Ministarstva uprave od 

13. ožujka 2020. godine da se u ovim okolnostima sjednice predstavničkog tijela održavaju na 

daljinu, radi hitnih i neodgodivih odluka, s a z i v a m,  

 

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bošnjaci  

za dan 

11. prosinca (petak) 2020. godine u 19:00 sati 

 

Sjednica će se održati ELEKTRONSKIM PUTEM. 

Sjednica će se održati izjašnjavanjem putem e-maila ili SMS porukom s obzirom na 

mogućnost evidentiranja sudjelovanja članova Općinskog vijeća i njihovog izjašnjavanja. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. 

godinu.  

 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu. 

 

3. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 

 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. 

 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu. 

 

7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba za udruge od interesa za opće 

dobro Općine Bošnjaci za 2021. godinu. 

 

8. Prijedlog Odluke o Socijalnom programu Općine Bošnjaci za 2021. godinu. 

 



9. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu. 

 

10. Prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2021. godini. 

 

11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. godinu. 

 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom, srednjem i visokom obrazovanja za 2021. godinu. 

 

13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa promicanja kulture za 2021. godinu. 

 

 

       Predsjednik Vijeća: 

           Josip Šumanovac, dipl.ing. 

 

 

Važne napomene: 

 

Sva pitanja vezana za predložene točke Dnevnog reda mogu se dostaviti elektroničkom 

poštom predsjedniku Općinskog vijeća na mail opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr najkasnije do 

10. prosinca 2020. godine do 12,00 sati. 

 

Na pitanja članova Općinskog vijeća bit će dostavljeni odgovori najkasnije do 11. prosinca 

2020. godine do 15,00 sati. 

 

Molimo Vas da u vrijeme održavanja sjednice Općinskog vijeća budete dostupni na vašoj 

mail adresi ili GSM telefonu. 

 

Izjašnjavanje se provodi na način da se 11. prosinca 2020. godine počev od 19,00 do 19,30 

sati mailom na adresu elektroničke pošte opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr ili SMS porukom na 

brojeve 099 281 8640 ili 099 339 2711 izjašnjavate o Prijedlogu dnevnog reda, glasanjem sa 

„ZA“ ili „PROTIV“. 

 

Nakon što se provede izjašnjavanje o predloženom Dnevnom redu o rezultatima glasanja bit 

će te odmah obavješteni. 

 

U slučaju da se utvrdi predloženi dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća slijedi glasanje po 

utvrđenom dnevnom redu, odnosno glasanje o: 

 
- Zapisniku sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Bošnjaci održane dana 30. studenoga 

2020. godine, glasanjem sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ 

 
1. Prijedlog Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. 

godinu, 

glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu, 
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 glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN'' 

 

3. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

 glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

 glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu, 

 glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu, 

 glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba za udruge od interesa za opće 

dobro Općine Bošnjaci za 2021. godinu, 

glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

8. Prijedlog Odluke o Socijalnom programu Općine Bošnjaci za 2021. godinu, 

 glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu, 

      glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN'' 

 

10. Prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2021. godini, 

     glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN'' 

  

11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN'' 

  

12. Prijedlog Odluke o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom, srednjem i visokom obrazovanja za 2021. godinu. 

     glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN''  

 

13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa promicanja kulture za 2021. godinu. 

     glasanjem sa ''ZA'' ili ''PROTIV'' ili ''SUZDRŽAN'' 

 
Kako bi smo Vam olakšali izjašnjavanje o predloženim točkama dnevnog reda za Vas 

smo pripremili tablicu koja će vam biti poslana na ranije prijavljene e-mail adrese nakon 

utvrđivanja dnevnog reda 29. sjednice Općinskog vijeća. 

U tablici se možete izjasniti o zapisniku sa 28. prethodne sjednice Općinskog vijeća 

Općine Bošnjaci  te o predloženim odlukama/planovima/programima. 

 

Nakon ispunjavanja tablice istu dostavite na ranije navedenu e-mail adresa u roku 

od 45 minuta od zaprimanja tablice (opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr). 

U koliko ne želite ne morate glasati putem ponuđene tablice. 



Molimo Vas da poštujete dane upute u ovim uvjetima održavanja sjednice u vrijeme 

epidemije koronavirusa COVID-19. 

 

       Nakon provedenog glasovanja svi članovi Općinskog vijeća izvijestit će se o rezultatima 

provedenog glasovanja i donesenim odlukama. 
 


