Na temelju članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarskosrijemske županije br. 06/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 19. sjednici
održanoj 03. srpnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o kupovini nekretnina za potrebe Općine Bošnjaci
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće utvrđuje da se prihvaća ponuda Vesne Džaić iz
Zagreba, 2. Trebevićki ogranak 8 (suvlasnik 1/2) i Lize Marijanović iz Soljana, Braće
Radića 37 (suvlasnik 1/2), od 21. lipnja 2019. godine o prodaji nekretnine oznake k.č. broj
689/2 u naravi Kuća i dvorište u selu ukupne površine 597 m2 i k.č. broj 690/2 u naravi
Oranica u selu ukupne površine 662 m2 obje upisane u zk. uložak 783 za K.O. Bošnjaci koje
se nalaze na adresi Trg fra B.T.Leakovića 3 u Bošnjacima.
Članak 2.
Za nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke utvrđuje se cijena od 23.000,00
EUR-a plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Sredstva za kupovinu nekretnina se osiguravaju u Proračunu Općine Bošnjaci za
2019. godinu.
Članak 3.
Nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke kupuju se radi izgradnje, rekonstrukcije
građevina, privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje
djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje
osigurava jedinica lokalne samouprave te radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture.
Osnova za kupovinu nekretnina je Odluka o području za koje će se izraditi
intervencijski plan koju je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije 26. veljače 2019. godine, a kojom je obuhvaćeno područje Općine Bošnjaci.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje kupoprodajnog
ugovora o kupovini nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom vjesniku''
Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće
KLASA: 943-01/19-01/03
URBROJ: 2212/03-03-19-01
Bošnjaci, 03. srpnja 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarskosrijemske županije br. 06/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 19. sjednici
održanoj 03. srpnja 2019. godine donosi
ODLUKU
o kupovini nekretnina za potrebe Općine Bošnjaci
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće utvrđuje da se prihvaća ponuda Kate Babogredac iz
Bošnjaka, Trg fra B.T.Leakovića 7, od 21. lipnja 2019. godine o prodaji nekretnina oznake
k.č. broj 689/1 u naravi Kuća i dvorište u selu ukupne površine 734 m2 i k.č. broj 690/1 u
naravi Oranica u selu ukupne površine 737 m2 obje upisane u zk. uložak 781 za K.O.
Bošnjaci koje se nalaze na adresi Trg fra B.T.Leakovića 5 u Bošnjacima.
Članak 2.
Za nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke utvrđuje se cijena od 25.705,00
EUR-a plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Sredstva za kupovinu nekretnina se osiguravaju u Proračunu Općine Bošnjaci za
2019. godinu.
Članak 3.
Nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke kupuju se radi izgradnje, rekonstrukcije
građevina, privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje
djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje
osigurava jedinica lokalne samouprave te radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture.
Osnova za kupovinu nekretnina je Odluka o području za koje će se izraditi
intervencijski plan koju je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije 26. veljače 2019. godine, a kojom je obuhvaćeno područje Općine Bošnjaci.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje kupoprodajnog
ugovora o kupovini nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ''Službenom vjesniku''
Vukovarsko-srijemske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće
KLASA: 943-01/19-01/04
URBROJ: 2212/03-03-19-01
Bošnjaci, 03. srpnja 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.

