Broj 6.

“SLUŽBENI GLASNIK”

Stranica 0

ISSN: 1849-904X

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BOROVO
Broj 6. God. III Borovo, srijeda, 12. srpanj 2017. Izlazi prema potrebi

Broj 6.

“SLUŽBENI GLASNIK”

Stranica 1

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOROVO“

Nakladnik – Općina Borovo

Uredništvo:
Načelnik Općine: Zoran Baćanović, mag. iur. – glavni i odgovorni urednik
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Borovo, Glavna 3, 32 227 Borovo, Republika Hrvatska
Telefon: 032/439-598
Fax: 032/439-601

e-mail: opcina.borovo@inet.hr
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SADRŽAJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini
naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, izvođenje radova i pogrebne usluge
- Odluka o visini naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, izvođenje radova
i pogrebne usluge (pročišćeni tekst),
- Odluka o donošenju Plana upisa u DV ZLATOKOSA BOROVO za pedagošku
2017/2018 god.

str. 3.
str. 4.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
- Odluku o utvrđivanju visine naknade za korištenje javnog zemljišta na području
Općine Borovo (pročišćeni tekst).
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 363-05/13-02/02
URBROJ: 2196-04-02-17-4
Borovo, 11.07.2017 god.
Na temelju čl. 13. Zakona o grobljima (N.N. br. 19/98, 50/12), čl. 39 Statuta Općine Borovo,
čl. 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Borovo ( Sl. glasnik Općine Borovo 5/17), te čl.
21 Odluke o Mjesnom groblju u Borovu, Općinsko vijeće Općine Borovo na 2. redovnoj sjednici
održanoj dana 11.07.2017. donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta,
izvođenje radova i pogrebne usluge
Članak 1.
Čl.1 Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za dodjelu na korištenje
grobnog mjesta, izvođenje radova i pogrebne usluge KLASA: 363-05/15-02/01 URBROJ: 2196-0402-15-02 od dana 29.01.2015 god. (pročišćeni tekst) mijenja se i glasi:
„Utvrđuje se visina naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta na Mjesnom groblju u
Borovu, kako slijedi:
- za jedno grobno mjesto u visini od 320,00 kn,
- za dva grobna mjesta u visini od 480,00 kn ,
- za jedno grobno mjesto u visini od 800,00 kn za građane sa prebivalištem izvan Općine Borovo u
momentu zakupa grobnog mjesta odnosno u momentu smrti osobe koja se ukapa,
- za dva grobna mjesta u visini od 1.200,00 kn za građane sa prebivalištem izvan Općine Borovo u
momentu zakupa grobnog mjesta odnosno u momentu smrti osobe koja se ukapa.
Ukoliko se vrši ukop umrle osobe koja je za života prebivalište imala izvan Općine Borovo u
grobno mjesto za koje je naknada za korištenje podmirena u vrijednosti određenoj za osobe koje
imaju prebivalište na području Općine Borovo, korisnik odnosno njegov nasljednik obveznici su
podmirenja razlike u cijeni do visine određene za korisnike sa prebivalištem izvan Općine Borovo.
U slučaju prijenosa prava korištenja na korisnika sa prebivalištem izvan Općine Borovo,
razliku u visini naknade za korištenje grobnog mjesta podmiruje novi korisnik temeljem Rješenja
koje izdaje Uprava groblja.
Razlika u visini naknade za korištenje grobnog mjesta na Mjesnom groblju u Borovu ne
plaća se u slučaju smrti roditelja, djece i bračnog druga.“
Članak 2.
Ostale odredbe ove Odluke ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.
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Članak 3.
Odluka stupa na snagu u primjenjuje se prvog narednog dana u odnosu na dan objave u
Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag.oec

KLASA: 363-05/13-02/02
URBROJ: 2196-04-02-17-5
Borovo, 11.07.2017 god.
Na temelju čl. 13. Zakona o grobljima (N.N. br. 19/98, 50/12), čl. 39 Statuta Općine Borovo,
čl. 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Borovo ( Sl. glasnik Općine Borovo 5/17), te čl.
21 Odluke o Mjesnom groblju u Borovu, Općinsko vijeće Općine Borovo na 2. redovnoj sjednici
održanoj dana 11.07.2017. donosi:
O D L U K U
o visini naknade za dodjelu na korištenje
grobnog mjesta, izvođenje radova i pogrebne usluge
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Utvrđuje se visina naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta na Mjesnom groblju u
Borovu, kako slijedi:
- za jedno grobno mjesto u visini od 320,00 kn,
- za dva grobna mjesta u visini od 480,00 kn ,
- za jedno grobno mjesto u visini od 800,00 kn za građane sa prebivalištem izvan Općine Borovo u
momentu zakupa grobnog mjesta odnosno u momentu smrti osobe koja se ukapa,
- za dva grobna mjesta u visini od 1.200,00 kn za građane sa prebivalištem izvan Općine Borovo u
momentu zakupa grobnog mjesta odnosno u momentu smrti osobe koja se ukapa.
Ukoliko se vrši ukop umrle osobe koja je za života prebivalište imala izvan Općine Borovo u
grobno mjesto za koje je naknada za korištenje podmirena u vrijednosti određenoj za osobe koje
imaju prebivalište na području Općine Borovo, korisnik odnosno njegov nasljednik obveznici su
podmirenja razlike u cijeni do visine određene za korisnike sa prebivalištem izvan Općine Borovo.
U slučaju prijenosa prava korištenja na korisnika sa prebivalištem izvan Općine Borovo,
razliku u visini naknade za korištenje grobnog mjesta podmiruje novi korisnik temeljem Rješenja
koje izdaje Uprava groblja.
Razlika u visini naknade za korištenje grobnog mjesta na Mjesnom groblju u Borovu ne
plaća se u slučaju smrti roditelja, djece i bračnog druga.
Članak 2.
Za izvođenje radova na mjesnom groblju u Borovu, izvođač plaća naknadu u visini od:
100,00 kn. za cjelovito izvođenje radova,
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30,00 kn. za popravak već izvedenih radova na grobnom mjestu.
Vrijednosti naknada utvrđene u st. 1 ovoga čl. odnose se na radove koji se izvode na jednom
grobnom mjestu.
Članak 3.
Pogrebne usluge na mjesnom groblju u Borovu podrazumjevaju korištenje objekta kapele, za
koje se plaća naknada:
u visini od 56,00 kn. za cjelodnevno korištenje kapele,
u visini od 40,00 kn. za poludnevno korištenje kapele.
Poludnevno korištenje kapele podrazumjeva korištenje u vremenskom trajanju od 1 do 4 sata.
Članak 4.
Naknade utvrđene u čl. 1 do 3 ove Odluke korisnici su dužni platiti na žiro račun
Komunalnog poduzeća „EKO Dunav“ d.o.o. za komunalno gospodarstvo, a na temelju Rješenja
koje izdaje komunalno poduzeće.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu u primjenjuje se prvog narednog dana u odnosu na dan objave u Službenom
glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić mag. oec

KLASA: 601-01/17-02/01
URBROJ: 2196-04-02-17-06
Borovo, 11.07.2017 god.
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13 ) i članka 39. Statuta ,te čl.33 Poslovnika o radu
općinskog vijeća (Sl. glasnik Općine Borovo 05/17) Općinsko vijeće Općine Borovo , na 2. sjednici
održanoj dana 11.07.2017 god. donosi
O D L U K U
I
Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO daje se suglasnost na Plan upisa djece u
pedagošku 2017/2018 god. i to u toku mjeseca srpnja te od 28.08.2017 god.
II

Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag. oec.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
KLASA: 400-08/17-01/01
URBROJ: 2196-04-01-17-65
Borovo, 07.07.2017 god.
Na temelju članka 3 Odluke o utvrđivanju mjerila o načinu korištenja sredstava za poticajni
razvoj gospodarstva KLASA: 363-01/13-02/28-28 URBROJ: 2196-04-02-13-01 od dana 09.04.2013
god. (Sl. vjesnik 7/13), članka 54 Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 05/17), općinski načelnik dana
07.07.2017 god. donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za korištenje
javnog zemljišta na području Općine Borovo
(pročišćeni tekst)
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje javnog zemljišta na području
Općine Borovo, kako slijedi:
1. Javno zemljište ispred ugostiteljskih objekata, koje se u vremenskom razdoblju 01.04.-30.09.
koristi za postavljanje terase:
- do 60 m2 površine naknada iznosi
120,00 kn mjesečno
- više od 60m2 površine naknada iznosi
300,00 kn mjesečno
2. Javno zemljište ispred stambenih objekata daje se na korištenje u površini od najmanje 5m2, uz
plaćanje mjesečne naknade u iznosu od 10,00 kn/m2 i to u namjene definirane Odlukom o uvjetima i
načinu korištenja javnog zemljišta.
3. Javno zemljište na Trgu palih boraca dodjeljuje se na korištenje u vrijeme održavanja kulturnih,
sportskih i drugih manifestacija, uz plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 40,00 kn/m2.
4. Školsko sportsko igralište dodjeljuje se na korištenje uz plaćanje naknade koja podrazumijeva
provođenje postupka licitacije, temeljem javnog natječaja.
Početna cijena za korištenje javnog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se u iznosu
od 20.000,00 kn.
5. Postupak licitacije provodi se dostavljanjem pismenih ponuda po objavljenom natječaju, uz
obvezatnu uplatu jamčevine u visini 10% vrijednosti početne cijene.
6. Javno zemljište uz Mjesno groblje dodjeljuje se na korištenje bez naknade, u vrijeme vjerskih
blagdana i to: drugi dan Uskrsa, te u dane odavanja pijeteta preminulima.
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Članak 2.
Korištenje javnog zemljišta provodi se temeljem Ugovora koji sa Općinom Borovo
zaključuje odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna fizička osoba koja obavlja registriranu
djelatnost.
Članak 3.
Visina naknade za korištenje javnog zemljišta i rokovi plaćanja bit će utvrđeni Ugovorom o
korištenju javnog zemljišta.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.

OPĆINSKINAČELNIK
Zoran Baćanović, mag.iur.

