R E PU B LI KA H R VAT S KA
Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće
KLASA: 015-01/20-01/02
URBROJ: 2212/03-03-20-01
Bošnjaci, 24. rujna 2020.
Temeljem članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije 6/13, 1/18 i 3/20) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Bošnjaci, Općinsko
vijeće Općine Bošnjaci na svojoj 27. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine, donijelo je
ZAK LJ U ČAK

Članak 1.
Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Općine Bošnjaci prihvaća Izvješće o radu
Općinskog načelnika Općine Bošnjaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Šumanovac, dipl.ing.
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Vukovarsko-srijemska županija
OPĆINA BOŠNJACI
Općinski načelnik
KLASA: 005-01/20-01/14
URBROJ: 2212/03-01-20-1
Bošnjaci, 15. rujna 2020.
OPĆINA BOŠNJACI
Općinsko vijeće
n/r predsjednika Vijeća
PREDMET: Izvješće o radu za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2020. godine

Izvješće ću započeti s realizacijom prihoda proračuna za prvih 6 mjeseci koji iznosi
6.431.456,03 kuna dok je u 2019. godini za isto razdoblje iznosio 6.003.616,76 kuna.
Smatram da je rezultat više nego dobar s obzirom na situaciju s Covid 19. Također želim
napomenuti da je prihod proračuna na dan 14. rujna iznosio 10.610.335,73 kn.
1. Kuća za ruralni razvoj i promociju poljoprivrede – Slavonska kuća
- radovi se odvijaju dobrom dinamikom i nisu prestajali niti kada je krenula situacija
totalne izolacije uslijed Covida 19. Odobreni predujam za financiranje stiže redovito a isto
tako se ispostavljene situacije plaćaju.
2. Novi Lovački dom – radovi se također odvijaju dobrom dinamikom i Općina uredno
ispunjava svoje financijske obveze iz Sporazuma koje će ove godine iznositi 1 milijun kuna.
3. Isplatili smo svoj dio sredstava iz ugovora o financiranju projektne dokumentacije za
Županijsku cestu Bošnjaci – Otok.
4. Fondu za zaštitu okoliša smo također uplatili svoj dio sredstava za nabavu spremnika
(kontejnera od 1100 L) za odvojeno prikupljanje otpada koji će ovih dana biti podjeljeni
pravnim osobama u Bošnjacima.

5. Nakon dugi niz godina su uređene poslovne prostorije Općine; zamjenjena je vanjska
stolarija, unutarnja stolarija, podovi, bojanje zidova, novi stolovi, stolice i zavjese u
Općinskoj vijećnici.
6. Izvršena je nabava kamena za nasipanje lenija i izvršeno je ravnanje lenija.
7. Projektna dokumentacija:
- projekt novoga Trga,
- nerazvrstane ceste – od Savske ulice do groblja sv. Križa i Morganj
- projektna dokumentacija vrtić,
- javna rasvjeta dio Gajeve ulice i Kozarčeva ulica s odvojcima
8. Civilna zaštita – od 17.03.2020. dizanje pripadnika civilne zaštite na najvišu razinu
uslijed Covida 19. Stožer je cijelo vrijeme imao dovoljne količine maski, dezifenkcijskih
sredstava i svega ostalog što je bilo potrebno za funkcioniranje. Želim naglasiti da je Stožer
pomagao i Osnovnoj školi, Crkvi, udrugama i Domu zdravlja u Bošnjacima.
9. Održana je manifestacija Tamburaškog milozvučja uz odlične izvođače i prepun Dom
kulture.
10. Nabavljeno opreme:
- inox ploča za osmrtnice ispred župne crkve,
- izlog kod kapelice sv. Josipa,
- pano Krvavi bošnjački izbori,
- staza oko zida Krvavih izbora,
- staza uz školsko parkiralište,
- ograda za pješačku stazu u Savskoj ulici,
- namještaj za prostorije KUD-a u Domu kulture,
- 5 izložbenih štandova s natpisom Općine,
- 10 stolova za Dom kulture
11. Financiranje udruga se odvijalo bez obzira na Covid 19 osim razdoblja kada su prestale
aktivnosti uslijed pandemije
12. Uredno su isplaćivane stipendije
13. Naknade za novorođenu djecu i sve ostale naknade su uredno isplaćivane (vrtić)
14. Izvršene su i zakonske obveze sufinanciranja DVD-a i Crvenog križa te pomagali i
ostale institucije civilnog društva, Malu školu, školu i Crkvu.
15. Uredno su održavani svi objekti u vlasništvu Općine i plaćani režijski troškovi.
16. Na stupove javne rasvjete su postavljeni nosači i zastavice RH i Općine.

17. Potpisani su slijedeći ugovori o sufinanciranju:
- Ministarstvo regionalnog razvoja – za izgradnju novoga Trga
- Ministarstvo graditeljstva – za izgradnju javne rasvjete u Gajevoj i Kozarčevoj ulici
- Ministarstvo prosvjete – za program Male škole
18. Realiziran je u potpunosti EU projekt WIFI 4EU.
Nadam se da ćemo zacrtane projekte (Slavonska kuća, Lovački dom, javna rasvjeta,
nerazvrstane ceste ) ostvariti do kraja godine koja je u ovom polugodištu bila izazovna za
djelovanje a prema najavama takva će biti i do kraja ne samo za Općinu nego i za
cjelokupno gospodarstvo.
Zahvaljujem se Općinskom vijeću na suradnji i podršci.

Općinski načelnik:
Andrija Juzbašić

