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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA: 320-02/20-01/01
URBROJ: 2196-04-20-02-05
U Borovu, 16.07.2020 god.
Na temelju članka 10. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19)
čl. 4. st. 3. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 22/19), čl. 39. Statuta (Sl. glasnik Općine
Borovo 1/20) i čl. 33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 07/13), općinsko
vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj sjednici održanoj dana 16.07. 2020 god. donosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu
1. UVOD
Općinsko vijeće Općine Borovo donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu
godinu. Člankom 3. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
1. Zaštita od erozije;
2. Sprečavanje zakorovljenosti
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
4. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Na području Općine Borovo je ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske ukupne površine 382.2127 ha od čega je 224.9847 ha u dugogodišnjem zakupu
a 157.228 ha je u privremenom korištenju do okončanja postupka dodjele u zakup.
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma podružnica Vinkovci, koja djeluje u
sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj
«Hrvatske šume».
2. EROZIJA
U Općini Borovo tijekom 2019. godine nije bilo elementarnih nepogoda koje uzrokuju
eroziju tla.
3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI
Vlasnici i posjednici pretežno održavaju poljoprivredna zemljišta urednima.
Vezano za sprječavanja zakorovljenosti poljoprivrednih zemljišta problemi se javljaju zbog
neriješenih imovinsko pravnih odnosa i na zemljištima čiji vlasnici žive u inozemstvu.
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4. SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I ŠTETOČINA
Općina Borovo redovito stavlja na oglasne ploče informativne letke koje dobije od nadležnih
službi vezano za suzbijanje zaraznih bolesti na poljoprivrednim kulturama (poljoprivredne kulture,
povrće, voće).
Općina Borovo svake godine, redovito provodi preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i
deratizaciju kako u kućanstvima tako i na poljoprivrednim zemljištima (bunari i sl. suzbijanje
komaraca i na mjestima potrebnim za suzbijanje glodavaca).
5. KORIŠTENJE I UNIŠTAVANJE BILJNIH OTPADAKA
Većina posjednika i vlasnika poljoprivrednog zemljišta biljni otpad spaljuje tijekom godine
kada je spaljivanje dozvoljeno.
U proteklom vremenskom razdoblju izvršena je nabavka kompostera koji su podijeljeni
kućanstvima bez naknade.
ZAKLJUČAK
Područje Općine Borovo najvećim dijelom je prostor zelenih obradivih površina dok je
prostor uz obalu rijeke Dunav šumsko područje i područje pašnjaka. Poljoprivredne površine gotovo
u cijelosti obrađuju vlasnici, odnosno posjednici.
Općina Borovo potiče vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i
sprečavanje njihove zakorovljenosti, te u skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima potiče
uređenje i održavanje poljoprivrednih putova i rudina.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Općine
Borovo a objavit će se na internet stranici Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić,mag.oec
KLASA: 021-01/20-02/01
URBROJ: 2196-04-20-02-24
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 39 Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 01/20,) te čl. 33 Poslovnika (Sl. vjesnik
Vukovarsko srijemske županije 07/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 16.07.2020 god. donosi:
O D L U K U
I
Usvaja se Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Borovo za vremensko razdoblje od
01.01. - 30.06.2020 god.
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II

Izvještaj o radu općinskog načelnika u cijelosti je sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Borovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag. oec.
KLASA: 120-01/20-02/01
URBROJ: 2196-04-20-02-02
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 39 Statuta (Sl. Glasnik 1/20) te čl. 33. Poslovnika o radu (Sl.vjesnik
Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 16.07.2020 god. donosi

O D L U K U
Čl. 1.
Stavlja se van snage Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika –
pročišćeni tekst, KLASA: 021-05/19-02-01 URBROJ: 2196-04-02-19-56/1 (Sl. Glasnik 8/19).
Čl. 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić mag. oec.

Broj 2.

“SLUŽBENI GLASNIK”

Stranica 6

KLASA: 120-01/20-02/01
URBROJ: 2196-04-20-02-01
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 10 Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.
28/10), čl. 39. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 12/2017),čl. 39
Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 01/20) i čl. 33 Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske
županije 07/13) , Općinsko vijeće Općine Borovo, na 24. redovnoj sjednici održanoj dana
16.07.2020 god. donosi:
ISPRAVAK O D L U K E
o izmjenama i dopunama Odluke
o koeficijentima za izračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
Ispravlja se Odluka o koeficijentima za izračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo KLASA 061-01/19-02/01 URBROJ: 2196-04-19-0256 objavljena u Sl. glasniku Općine Borovo 8/19, na način da se briše točka III.
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.
Članak 3.
Ovaj ispravak Odluke objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić mag. oec.
KLASA: 320-02/20-01/03
URBROJ: 2196-04-20-02-28/1
U Borovu, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 39. Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 01/20) te čl. 33. Poslovnika (Sl.
vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj
sjednici održanoj dana 16.07.2020 god. donosi:
OD LUKU
o visini naknade za rad Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.
Naknada za rad članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske određuje se u iznosu od 100,00 kn bruto za svaki sat rada Povjerenstva
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Članak 2.
Obračun i uplatu naknade članovima Povjerenstva, izvršit će referent za računovodstvo
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo na temelju evidencije o prisutnosti članova na
sjednicama povjerenstva.
Članak 3.
Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEČA
Srđan Jeremić, mag. iur.
KLASA: 601-01/20-02/01
URBROJ: 2196-04-02-20-01
Borovo, 16.07.2019 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 )članka 39. Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 1/20), te
čl.33 Poslovnika o radu općinskog vijeća (Sl. Vjesnik Vukovarsko srijemske županije 07/13)
Općinsko vijeće Općine Borovo, na 24. sjednici održanoj dana 16.07.2019 god. donosi
O D L U K U
Članak 1.
Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO daje se suglasnost na Plan upisa djece u
pedagošku 2020/2021 god. KLASA: 601-01/20-01/02 URBROJ: 2196-04-JT-1-01-20-02 a koji upisi
će trajati u toku mjeseca lipnja i srpnja, te od 27.08.2019 god.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag. oec.
DOSTAVITI
1x DV Zlatokosa, Borovo
1x Arhiva
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KLASA: 363-02/20-02/01
URBROJ: 2196-04-20-02-01
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), čl. 39.
Statuta (Sl. glasnik 1/20) te čl. 33. Poslovnika o radu (Sl.vjesnik Vukovarsko srijemske županije
7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj sjednici održanoj dana 16.07.2020 god.
donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima
Članak 1.
Čl. 5. st.1. Odluke o komunalnim djelatnostima KLASA: 363-02/19-02-01 URBROJ: 219604-02-19-08 (sl. Glasnik 4/19) u daljnjem tekstu „Odluka”, dopunjava se na način da se dodaje t. 4.
koja glasi:
„pravne i fizičke osobe temeljem Ugovora o koncesiji”.
Članak 2.
U čl. 6. st.1. briše se t. 11. a redni brojevi točaka koje slijede pomjeraju se za jedno mjesto
unaprijed.
Članak 3.
Iza čl.10. dodaje se čl. 10a. koji glasi:
„Sva pitanja vezana za način i uvjete povjeravanja obavljanja dimnjačarskih poslova na
području Općine Borovo, regulirat će se Odlukom o provedbi postupka dodjele koncesije za
obavljanje dimnjačarske djelatnosti.”
Članak 4.
Ostale odredbe ove Odluke ne mijenjau se niti se dopunjavaju.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić,mag.oec
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KLASA: 363-02/20-02/01
URBROJ: 2196-04-20-02-02
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 24. st.1. t.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),
čl. 19. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), čl. 39. Statuta (Sl.glasnik 1/20) te čl. 33. Poslovnika,
Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj sjednici održanoj dana 16.07.2020 god. Donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova
na području Općine Borovo
Članak 1.
ČL. 3. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine
Borovo KLASA: 363-02/19-02-01 URBROJ: 2196-04-02-19-12 (Sl. glasnik 4/19) – pročišćeni
tekst, mijenja se i glasi:
„ Dimnjačarske poslove na području Općine Borovo obavlja pravna ili fizička osoba
registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti, temeljem Ugovora o koncesiji.”
Članak 2.
U čl. 8. Odluke briše se st. 2.
Članak 3.
U čl. 14. Odluke briše se st. 4.
Članak 4.
Čl. 17. Odluke mijenja se i glasi:
„Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke provodi komunalni redar.”
Članak 5.
Ostale odredbe ove Odluke ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić,mag.oec
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KLASA: 551-06/20-02/01
URBROJ: 2196/04-20-02-03
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 117. st.5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,
130/17, 98/19 i 64/20) čl. 39. Statuta (Sl. glasnik 1/20) te čl. 33. Poslovnika o radu (Sl. vjesnik
Vukovarskos rijemske županije 7/13), Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 16.07.2020 god. donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
Članak 1.
U čl. 11. st. 1. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi KLASA :
551-06/19-02-01 URBROJ: 2196-04-02-19-09 (Sl. glasnik 4/19) – pročišćeni tekst, briše se
podstavak 5.
Članak 2.
Čl. 20. Odluke, briše se.
Članak 3.
Ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, ne mijenjaju
se niti se dopunjavaju.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dnaa od dana objave u Službenom glasniku Općine
Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić,mag.oec
KLASA: 940-01/20-01-01
URBROJ: 2196-04-20-02-08
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju članka 3. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN
95/18) članak 39 Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 01/20) te članak 33. Poslovnika
(Sl. vjesnik 7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo dana 16.07.2020 god. donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o poduzetničkoj zoni Općine Borovo
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Članak 1.
Točka 1. Odluke o poduzetničkoj zoni Općine Borovo KLASA: 940-01/11-02/16, URBROJ:
2196-04-02-11-176/2 od dana 10.10.2011 god. mijenja se i glasi:
„Utvrđuje se da je poduzetnička zona Općine Borovo definirana Planom prostornog uređenja, te da
obuhvata površinu od 11ha 64a 22m2, odnosno nekretnine koje su u naravi: kč.br. 1964, 1965, 1966,
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 2230, 2231, 2559 k.o. Borovo.“
Članak 2.
Ostale odredbe odluke ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Borovo.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag. oec.
KLASA: 041-01/20-01/01
URBROJ: 2196-04-20-02-01
Borovo, 16.07.2020 god.
Na temelju čl. 62. st. 1. a u vezi sa čl. 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.
68/18, 110/18 i 32/20), čl. 39. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 1/20) te čl. 33. Poslovnika
(Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 24. sjednici
održanoj dana 16.07. 2020 god., donijelo je
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Utvrđuje se da komunalna infrastruktura na području Općine Borovo predstavlja javno dobro
u općoj uporabi.
Članak 2.
Komunalna infrastruktura na području Općine Borovo koja se proglašava javnim dobrom u
općoj uporabi su nekretnine:
- Kč.br. 2485 k.o. Borovo PUT, ulica Branislava Nušića,
- Kč.br.2392/1 k.o. Borovo PUT, ulica Josipa Cazija.
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Članak 3.
Nalaže se Općinskom sudu u Vukovaru – Zemljišnoknjižnoj službi da temeljem odredaba
ove Odluke provede postupak upisa komunalne infrastrukture definirane u čl. 2. Odluke kao javno
dobro u općoj uporabi.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Borovo.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Srđan Jeremić, mag oec
DOSTAVITI
1x Općinski sud u Vukovaru – Zemljišnoknjižna služba
1x Arhiva

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članku 54.
Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 1/20), Općinskom vijeću Općine Borovo dana 13.07.2020
god. dostavljam
IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE BOROVO
ZA RAZDOBLJE: siječanj-lipanj 2020.
I.

UVODNI DIO

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) – u daljnjem
tekstu Zakon, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave.
Sukladno članku 48. Zakona općinski načelnik:
1. priprema prijedloge općih akta,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov
rad,
4. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne,
5. kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
6. te obavlja i druge poslove utvrđene statutom,
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7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne ) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
8. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Borovo u okviru svog djelokruga:
9. obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni
zakonom,
10. utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi općinsko vijeće,
11. davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje općinskom vijeću upute drugi
ovlašteni predlagači,
12. izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih
planova, planova i programa te drugih akata općinskog vijeća,
13. upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i prihodima i rashodima
općine,
14. utvrdio prijedlog izmjena i dopuna godišnjeg proračuna općine,
15. usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, nadzirao njihov rad,
16. te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Vijeća.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine i tvrtke EKO DUNAV
d.o.o. za komunalno gospodarstvo u svojstvu predsjednika Skupštine.
1.

U području financija

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu
izmjena i dopuna proračuna kao i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi
s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga,
prikupljanje prihoda koji pripadaju općini, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko
poslovanje općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Borovo.
Tijekom godine proveden je javni poziv za financiranje udruga koje djeluju na području
Općine Borovo, donesena Odluka o financiranju te zaključeni Ugovori sa udrugama.
Prema polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna:
Prihodi proračuna Općine Borovo ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.330.339,83 kuna (što
uključuje i preneseni višak iz 2019 god. ) a ukupno planirani prihodi za 2020 god. su u iznosu od
24.027.000,00 kuna.
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U ukupnosti prihode čine:
1. Prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od: 5.919.944,98 kuna
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od: 0,00 kuna
Višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od: 7.410.394,85 kuna (uključujući i višak utvrđen
po otpisu).
Prihode poslovanja čine: porezni prihodi, prihodi od pomoći, prihodi od financijske i
nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim
propisima, komunalni doprinosi i naknade.
Na dan 30.06.2020. na žiro-računu je 5.832.168,32 kn a u blagajni je bilo 146,56 kuna.
Općinski načelnik u izvještajnom razdoblju nije koristio proračunsku zalihu .

-

-

-

Rashodi/Izdaci Općine Borovo ostvareni su u ukupnom iznosu od kuna.
U ukupnosti rashode/ izdatke čine:
Rashodi poslovanja ostvarene u iznosu od: 4.171.141,34 kuna,
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od: 3.390.169,87 kuna,
Rashodi poslovanja u 2020. godini čine:
Rashodi za zaposlene u iznosu 636.818,00kuna -predstavljaju rashode zaposlenih
dužnosnika, službenika, djelatnika vrtića,
Materijalni rashodi u iznosu 1.112.740,19 kuna - naknade troškova zaposlenima (putni
troškovi, stručno usavršavanje i sl., rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali
nespomenuti rashodi (reprezentacija, sudske pristojbe, premije osiguranja, naknade za rad
predstavničkih i izvršnih tijela i sl.),
Financijski rashodi u iznosu 14.193,09 kuna (kamate za kredite, bankarske usluge i sl.),
Subvencije u iznosu 887.578,12 kuna – subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
(EKO DUNAV d.o.o.), poljoprivrednicima i sl.,
Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 124.168,86 kuna – pomoći- donacije građanima:
socijalne pomoći,
Ostali rashodi u iznosu 961.085,99 kuna, predstavljaju kapitalne i tekuće donacije dane
udrugama, tj. neprofitnim organizacijama, građanima isl.
U 2020. godini izvršena su ulaganja u:
Građevinske objekte u iznosu 2.082.757,78 kuna,
Postrojenja i oprema u iznosu 56.512,50 kuna

2. U području urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša
Općinski načelnik obavljao je redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja
prostora, gospodarenje prostorom općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se
odnose na skrb i unapređivanje okoliša.
Na području Općine Borovo nastavljeni su veliki infrastrukturni projekti započeti u
2019.godini: izgradnja višenamjenske zgrade, okončana je izgradnja nerazvrstane ceste tzv. crni put,
izgradnja ograde na školskom igralištu i oko objekta DV Zlatokosa, asvaltiranje ceste u ul. Đure
Pucara, Željezničkoj- otresnica, asvaltiranje ceste kojom su povezane Bulićeva, Partizanska i
Gajićeva ulica, u tijeku je sanacija i uređenje općinske zgrade . Uređen je prostor za izgradnju trenč
silosa uklanjanjem zemlje koja je nagomilana nakon izgradnje reciklažnog dvorišta.
Oprema: nabavljeni su komunalni strojevi mini bager, višenamjenski stroj za uređenje javnih
površina i trimeri.
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U upravnom postupanju JUO iz područja urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva
i zaštite okoliša u prvoj polovici 2020. izdano je :
3 uvjerenja (boravište, o životu i dr.),
4 potvrde i prethodnih suglasnosti u postupku gradnje
- 22 predmet komunalnog redarstva,
- 32 Rješenja iz područja socijalne skrbi,
6 predmeta ostavrivanja prava na pristup informacijama.
3. U području poljoprivrede
Realizacija Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Borovo svakako je prioritetna aktivnost koja je 08.06.2020 god.
rezultirala objavom Javnog natječaja za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
Također je proračunskim sredstvima sufinancirana plastenička proizvodnja kao i sanacija
poljskih puteva.
4. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva
S obzirom da je Dječji vrtić Zlatokosa osnovan kao javna ustanova u 100 % vlasništvu
Općine Borovo, skrb o njegovom funkcioniranju u potpunosti ima Općina.
U vrtiću ima uposleno 9 djelatnika, od kojih je 5 odgajatelja/ica, koji broj varira u odnosu na
potrebe vrtića.
Što se tiče osnovnog školstva, iako isti nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, Općina
Borovo sufinancira aktivnosti škole u prirodi, maturske ekskurzije, nabavka opreme po potrebe i dr.
U listopadu 2019 god. raspisan je natječaj za dodjelu stipendija, temeljem kojega se trenutno
financira 5 stipendija.
5. U području vatrogastva i civilne zaštite
DVD Borovo u smislu zaštite od požara pokriva cijelo područje općine, ali su aktivnosti
DVD proširene u 2020 god. i na poslove civilne zaštite u specifičnoj situaciji sprečavanja širenja
virusa COVID 19.
Općinski načelnik je u vremenskom razdoblju od 03. do konca 05. mjeseca osobno
organizirao, izvršavao i nadzirao izvršenje Odluka i preporuka Nacionalnog stožera za sprečavanje
širenja virusne zaraze. U ovome kontekstu organizirano je kontinuirani telefonski kontakt sa
građanima radi pravovremenog informiranja o njihovim osobnim potrebama, organizirano je
snabdijevanje osnovnim životnim potrepštinama i lijekovima, provedena preraspodjela radnog
vremena službenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, organiziran rad od kuće, osigurana
osnovna zaštitna oprema i dezinficijensi, organizirano snabdijevanje građana zaštitnom opremom.
U proračunu Općine Borovo osigurana su dodatna sredstva za financiranje nabavke rezervne
zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju . Kontinuirano se upozoravaju građani i u neposrednom
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kontaktu, putem lokalnog radija kao i putem plakata o potrebi pridržavanja preventivnih mjera u
cilju zaštite od zaraze virusom COVID 19.
U cilju ublažavanje negativnih posljedica restriktivnih mjera koje trpe poslovni subjekti sa
sjedištem na području Općine Borovo, osigurana su novčana sredstva za jednokratnu novčanu
pomoć u iznosu od 8.000,00 kn za poslovne subjekte koji su bili u obvezi obustaviti rad, svi poslovni
subjekti koji nemaju dugovanja po osnovi plaćanja komunalne naknade na dan 31.12.2019 god.
oslobođeni su ove obveze za III kvartal, dok su ugostiteljski objekti oslobođeni plaćanja naknade za
korištenje javnog zemljišta.
6. U području socijalne skrbi
Sagledavajući teško gospodarsko stanje i sve teže socijalne prilike, općina nastoji temeljem
socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova stanovanja, isplatu
naknada za novoređeno dijete, jednokratne novčane pomoći za djelomično podmirenje troškova
liječenja i prevazilaženje teške materijalne situacije.
Realizacija Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Borovo svakako je prioritetna aktivnost koja je 08.06.2020 god.
rezultirala objavom Javnog natječaja za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Borovo za razdoblje od 1. siječnja do
30. lipnja 2019. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog načelnika kao
izvršnog tijela Općine Borovo.
Općinski načelnik je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo, a u okviru
financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao u izvještajnom razdoblju obavljati poslove
iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih
potreba mještana, te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih
poslova u Općini Borovo.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur.
KLASA: 214-05/20-01/01
URBROJ: 2196-04-20-01-1
Borovo, 26.05.2020 god.
Na temelju čl. 39 st. 5 Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19 ) te čl. 54 Statuta Općine
Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 04/18), Načelnik Općine Borovo dana 26.05.2020 god. donosi
O D L U K U
Čl. 1.
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Potvrđuje se imenovanje Nemanje Cvijanovića iz Borova ul. Gajićeva br.42
73098065079 za zapovjednika DVD “Borovo”.

OIB:

Čl. 2.
Zapovjednik imenovan u čl. 1 Odluke ima sva prava i obveze utvrđene odredbama Zakona o
vatrogastvu (N.N. br. 125/19).
Čl. 3.
Ova Odluka bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Borovo.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović mag. iur.

KLASA: 214-05/20-01/01
URBROJ: 2196-04-20-01-2
Borovo, 26.05.2020 god.
Na temelju čl. 39 st. 5 Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19 ) te čl. 54 Statuta Općine
Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 04/18), Načelnik Općine Borovo dana 26.05.2020 god. donosi
O D L U K U
Čl. 1.
Potvrđuje se imenovanje Slađana Bogdanovića iz Vukovara ul. Blage Zadre br.175/1 OIB:
84677642938 za zamjenika zapovjednika DVD “Borovo”.
Čl. 2.
Zapovjednik imenovan u čl. 1 Odluke ima sva prava i obveze utvrđene odredbama Zakona o
vatrogastvu (N.N. br. 125/19).
Čl. 3.
Ova Odluka bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Borovo.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović mag. iur.
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AKTI UPRAVNOG VIJEĆA DV ZLATOKOSA BOROVO
Na temelju čanka 20. i 35, stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju
obrazovanju (NN10/97 i 107/07i 94/13), članka 44. stavak 2 Statuta i članka 3. Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO,
Upravno vijeće dana 18.6.2020. donosi
PLANA
UPISA DJECE U DV ZLATOKOSA BOROVO
ZA PEDAGOŠKU 2020. /2021. GODINU
Članak 1.
Ovim planom utvrđuje se način i organizacija upisa za pedagošku 2020./2021. godinu.
Članak2.
U pedagošku 2020./2021. godinu u Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO (dalje u tekstu:
Dječji vrtić) biti će upisana djece sukladno Odluci osnivača i Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10).
Članak 3.
Upisi u pedagošku 2020./2021. godinu ostvarivati će se tijekom 7. mjeseca 2020. godine, te
od 25. 8. 2020.
Upisi mogu trajati i tijekom godine sukladno potrebama roditelja i slobodnim kapacitetima
vrtića.
Zahtjevi se zaprimaju od 7,00 do 15,00 svakog radnog dana.
Članak 4.
Dječji vrtić prije upisa daje obavijest - javnu objavu upisa djece. |
Javna objava upisa - obavijest Dječji vrtić objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg
vrtića, na lokalnoj radio stanici te putem pisanih plakata.
Uz ispunjen obrazac zahtjeva za upis roditelji su dužni dostaviti osnovnu dokumentaciju: - rodni list,
- potrvdu liječnika , - presliku osobne iskaznice jednog roditelja, - te ostalu dokumentaciju sukladno
Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava 1 obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću
ZLATOKOSA BOROVO.
Članak 5.
Dječji vrtić upisuje djecu u redovne programe vrtića.
Programi su određeni prema dužini boravka u vrtiću i to ; - 9,5 satni program, -6,5 sati program, 5,5. satni program, sukladno Mjerilima za upis djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO i
Odluci Osnivača.
Članak 6.
Programi se ostvaruju u mješovitim skupinama čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim
standardom.
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Djeca će se upisivati u 4 odgojne skupine redovitog programa ;
- skupina djece uzrasta 1-3 godine,
- skupina djece uzrasta 3-4,5 godina,
- skupina djece uzrasta 4,5-5,5 godina,
- skupina djece predškolskog uzrasta u redovitom programu u okviru kojeg se provodi program
predškole,
- za djecu predškolskog uzrasta koja nisu uključena u redoviti program sukladno broju
upisane djece biti će formirana posebna skupina ili će biti priključeni u redoviti program ( tri
puta tjedno po 2,5 sata).
Članak 7.
Prednost pri upisu djecu , ukoliko nebudu sva djeca primljena u vrtić , ostvaruje se sukladno
Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju , Mjerilima za upis djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA
BOROVO te Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić ZLATOKOSA BOROVO.
Članak 8.
Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora i Rješenja o upisu sa dječjim vrtićem.
Članak 9.
Konačan popis upisane djece, ukoliko ne budu sva djeca upisana u Dječji vrtić, donosi
Upravno vijeće, a objavljuje se na oglasnoj ploči.
Članak 10,
Ovaj Plan upisa stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Osnivača.
Informaciju o upisima biti će objavljene na:
- oglasnoj ploči vrtića,
- web stranici vrtića,
- lokalnom radiju,
- putem pisanih plakata
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Milan Poznanović

