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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 

KLASA: 320-02/20-02/03 

URBROJ: 2196-04-02-21-97 

Borovo, 01.04.2021  god. 

 

 

 

     Na temelju čl. 31. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18., 115/18. 

i 98/19.), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Općinu Borovo (Službeni glasnik  broj 4/18.) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo 

suglasnost KLASA: 945-01/18-01/509, URBROJ: 525-07/0172-19-8 od 12. studenog 2019. 

godine, odredaba Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo 

KLASA: 320-02/20-02/03 URBROJ:2196-04-02-21-91 (Sl. glasnik 1/21) na koju je 

Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA : 320-02/20-02/128 URBROJ: 525-

07/0188-21-12 od dana 19. ožujka 2021 god., čl. 44. Statuta  (Službeni glasnik  broj 2/21) i čl. 

33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće Općine 

Borovo na 31. sjednici održanoj 01. 04. 2021 god. donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Borovo 

 

Čl. 1. 

 

Ovom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo (u daljnjem tekstu: Odluka) 

raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Borovo u katastarskoj općini Borovo  koje je Programom 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo 

predviđeno za zakup , a koje je u prethodnom postupku dodjele poljoprivrednog zemljišta u 

zakup, ostalo nedodijeljeno. 

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište 

koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Čl. 2. 

 

Općinsko vijeće Općine Borovo provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih 

ponuda.  

 

Čl. 3. 

 

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi 

obavljanja djelatnosti akvakulture  ("Narodne novine" broj 89/18.). 
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Čl. 4. 

 

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 5 ha, a uključuje površine 

državnog poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima 

provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18., 

115/18., 98/19.). 

 

Čl. 5. 

 

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Borovo i mrežnoj stranici  

www.opcina-borovo.hr u trajanju od 30 dana.  

Pisane ponude dostavljaju se Općini Borovo u roku od 30 dana od dana objave natječaja 

isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Općina Borovo, Glavna br.3 32227 

Borovo sa naznakom „ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta”. 

 

Čl. 6. 

 

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Borovo sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin 

sastavni dio. 

  

Čl. 7. 

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup donosi Općinsko vijeće 

Općine Borovo na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup dostavit će se na 

prethodno mišljenje nadležnom tijelu Vukovarsko srijemske županije i na suglasnost 

Ministarstvu poljoprivrede. 

 

Čl. 8. 

 

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Borovo. 

 

Čl. 9. 

 

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

Borovo.  

           

         PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA  

                   Srđan Jeremić, mag.oec 

  

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 20/18 

i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo, KLASA: 320-02/20-02/03 
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URBROJ: 2196-04-02-21-97 od 01.04.2021 god. godine  Općinsko vijeće Općine Borovo 

dana 12.04.2021 god. objavljuje 

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Borovo 

 

I.    

 

 Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Borovo odnosno na području katastarske općine Borovo, koje je 

Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Borovo predviđeno za zakup  .   

 Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo  predviđene za zakup naznačene u Tablici 

1, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. 
 Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja  s popisom katastarskih 

čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u 

prilogu ovog javnog natječaja ( Tablica 1 ).  

 

II. 

 

 Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do 

isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko 

korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u 

posjed poljoprivrednog zemljišta. 

 

 Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je 

poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime 

na drugi način neovlašteno raspolagala. 

 

 Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom. 

 

 Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji 

ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra 

nevažećom. 

 

III. 

 

 1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18 - u daljnjem tekstu Zakon) 

imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom: 

 

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili 

pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, 

koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se 

stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili 

sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine 
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Borovo , a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina 

od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po 

uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za 

proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja 

Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe 

je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u 

gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u 

roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva 

po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba. 

Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina 

poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne 

osobe. 

b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu 

na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog 

natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom 

korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne 

može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje 

poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili 

dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje 

javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog 

natječaja 

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u 

trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika 

najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni 

objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Borovo najmanje tri godine 

do objave javnog natječaja 

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom 

proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili 

proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Borovo najmanje 

tri godine do objave javnog natječaja 

e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji 

poljoprivredne proizvodnje na području Općine Borovo najmanje tri godine do objave 

javnog natječaja 

f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana 

u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja 

g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom 

h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom. 

  2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za 

zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu: 

a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 do 100.000 eura 

b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim 

redoslijedom: 

1. povrtlarstvom 

2. voćarstvom (osim oraha) 

3. vinogradarstvom 

4. maslinarstvom 

c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom 

d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje 

SSS 
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e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog 

rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja 

f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika. 

 

IV. 

 

 Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu  iz 

točke III. ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od 

ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete. 

 

V. 

 

 Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB 

ponuditelja, oznaku PTC ( proizvodno-tehnološke cjeline) za koju se dostavlja ponuda, 

ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu unutar PTC za koju se dostavlja ponuda, 

gospodarski program za svaku PTC  za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije 

dostavljen uz ponudu. 

 

VI. 

 

 (1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o 

provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u 

vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 47/19) uz ponudu za ispunjavanje 

uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u Prilogu 1- tablici 1 

koja se  nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio. 

 

 (2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i 

sljedeću dokumentaciju: 

 

– potvrdu Općine Borovo o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države, 

 

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja, 

 

– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u 

posjed poljoprivrednog zemljišta ( Obrazac 1), 

 

– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike 

Hrvatske ( Obrazac 1), 

 

– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem 

postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru ( 

Obrazac 3). 

 

– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta za svaku PTC, na propisanom 

obrascu koji je sastavni dio natječaja. 

 

 (3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. 1. a) 

dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove 
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točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s 

njima sve povezane fizičke i pravne osobe ( Obrazac 2). 

 

 (4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove 

točke dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za 

s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u 

tablici 1. 

 

 (5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za 

sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, 

priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su 

ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg 

posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja 

natječaja ( Obrazac 4). 

 

 (6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. 1. b). koji u ugovorima 

temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao 

sastavni dio ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim 

dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu  pod punom materijalnom i 

kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama 

ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja 

( Obrazac 4). 

 

 (7) Pripadajući iznos uvjetnog grla  (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden 

u tablici 2  nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio. 

 

 (8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju  tablice iz stavka 9. ovoga 

članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. 

prosinca. 

 

 (9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog 

zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima 

zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.* 

 

 (10) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup ribnjaka 

dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti 

dokumentaciju navedenu u Tablici 2. javnog natječaja. 

 

 (11)  Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne moraj biti ovjeren kod javnog 

bilježnika. 

 

VII. 

 

 Maksimalna površina koja se može dati u zakup jednom ponuditelju je do 5  ha, a 

uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna 

osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona. 

 

VIII. 

 

 Zakupnina za zakup plaća se godišnje. 
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 Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u 

posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću 

godinu zakupnina se plaća do kraja listopada tekuće godine. 

 

 Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu 

smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini. 

 

 Kod sklapanja Ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno 

članku 50. stavku 1.i 6. Zakona. 

 

IX. 

 

 Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: 

„Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu 

Općina Borovo, Glavna br. 3, 32227 Borovo  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na 

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Borovo - www.opcina-borovo.hr odnosno najkasnije 

do 08.07.2020 god. 

 

  Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Borovo (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na 

javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda, o čemu se 

sačinjava zapisnik. 

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 21.06.2021 god. u Borovu, Glavna br. 3 – u 

sali za sastanke (zgrada općinske uprave-prizemlje) sa početkom u 8,00 sati. 
 

X. 

 

 Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži 

podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI.  ovog javnog natječaja. 

 

 Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više PTC koje su predmet natječaja može 

dostaviti u jednoj omotnici  ponude za sve  PTC  za koje podnosi ponudu ponudbenom 

obrascu. 

 

 Za svaku pojedinu PTC iz ponude navedene u stavku 2. ove točke, ponuditelj mora 

dostaviti popunjeni obrazac ponude  i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja 

se u jednom primjerku i razmatra se za svaku PTC  iz ponude tog ponuditelja. 

 

  Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju 

navedenu u točki VI. tablici 1. ovog javnog natječaja. 

 

XI. 

 

 Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Borovo na 

prijedlog Povjerenstva  za zakup  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

za Općinu Borovo.  

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje 

Vukovarsko-srijemskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 
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 O donesenoj odluci iz stavka 2. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječaja 

javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Borovo. 

 Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz stavka 1. i 2. ovog članka, nije 

dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju 

da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu 

pred sudom pobijati Ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom. 

 

XII. 

 

 Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja nadležnog upravnog tijela Vukovarsko 

srijemske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede te po sastavljanju nacrta Ugovora 

o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, 

općinski načelnik  Općine Borovo  i najpovoljniji ponuđač sklapaju Ugovor o zakupu.  

 

 Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao 

ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i 

način rada javnog bilježništva. 

 

* Napomena: Pod pojmom „Ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta podrazumijevaju se 

sve poljoprivredne površine koje ponuditelj obrađuje bez obzira na pravni osnov, osim 

katastarskih čestica koje su predmet ovoga natječaja. 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BOROVO 

         Predsjednik Srđan Jeremić, mag. oec. 

 

 

 

KLASA: 320-02/20-02/03 

URBROJ: 2196-04-02-21-98 
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Tablica 1 - Popis čestica koje se daju u zakup na 25 godina 

R.BR. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC  

Br. 

Broj 

katastarske 

čestice 

Način 

uporabe 

katastarske 

čestice ( 

katastarska 

kultura) 

Površina         

( Ha) 

Jedinična 

zakupnina 

(Kn) 

Početna 

zakupnina 

(Kn) 

Postotak 

uveć/umanj 

Ukupna 

visina  

početne 

zakupnine  

(Kn) 

Napomena 

Ukupna 

površina 

PTC 

Ukupna 

visina 

početne 

zakupnine 

za PTC 

(Ha) ( Kn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Borovo 11 1018 ORANICA 1,8467 614,00 1.133,87 
 

1.133,87 Dio čestice 

4,0769 2.503,22 2 Borovo 11 1017 ORANICA 0,9861 614,00 605,47 
 

605,47 
 

3 Borovo 11 1016 ORANICA 1,2441 614,00 763,88 
 

763,88 
 

4 Borovo 28 2240/1 ORANICA 4,9456 614,00 3.036,60 
 

3.036,60 

Dio 

čestice, 

Dijelom 

JVD 

4,9456 3.036,60 

5 Borovo 34 2313/2 ORANICA 1,0514 614,00 645,56 
 

645,56 
 

1,0514 645,56 

SVEUKUPNO POVRŠINA ČESTICA KOJE SE DAJU 

U ZAKUP NA 25 GODINA 

10,0739 

ha        

SVEUKUPNA VRIJEDNOST ČESTICA KOJE SE 

DAJU U ZAKUP NA 25 GODINA 

6.185,38 

kn        
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Prilog 1 

 

Tablica 1 

R.br. Dokazuje Izvor dokumenta Naziv dokumenta 

1. Nositelj OPG-a Podnositelj ponude 
Rješenje o upisu u upisnik PG 

(kopija) 

2. Vlasnik obrta 

Podnositelj ponude 

Područni ured državne 

uprave 

Rješenje o upisu u upisnik PG 

(kopija) i Izvod iz obrtnog 

registra 

3. Pravna osoba 
Podnositelj ponude 

Nadležni trgovački sud 

Rješenje o upisu u upisnik PG 

(kopija) Izvod iz sudskog 

registra 

4. 
Pravna osoba u rangu mikro 

i malih poduzeća 
FINA BON 1 

5. 
Poljoprivreda primarna 

djelatnost 

Područni ured ili ispostava 

Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 

(HZMO) 

Nadležni trovački sud 

Državni zavod za statistiku 

(DZS) 

– Elektronički zapis podataka 

iz područja radnih odnosa 

izdan putem web stranica 

HZMO i/ili sustava e-građani 

ili potvrda o prijavno-odjavnim 

podacima evidentiranim u 

HZMO (fizičke osobe) 

– Izvod iz sudskog registra i 

preslika obavijesti o 

razvrstavanju poslovnog 

subjekta prema NKD-u (pravne 

osobe)«. 

6. Vlasnik ili posjednik stoke 

Ministarstvo poljoprivrede 

putem regionalnih ureda 

HAPIH-a 

Potvrda HAPIH-a ili 

Potvrda HAPIH-a i 

Kooperantski ugovor (u slučaju 

uslužnog tova) 

7. 
Prebivalište, sjedište ili 

proizvodni objekt 

Podnositelj ponude 

MUP 

Nadležni trgovački sud 

Osobna iskaznica (kopija) ili 

potvrda o prebivalištu, Izvod iz 

sudskog registra, izvod iz 

zemljišne knjige ili rješenje o 

izvedenom stanju za 

nezakonito izgrađene zgrade ili 

akt o gradnji ili ugovor o 

zakupu proizvodnog objekta 

8. 

Prosječan broj uvjetnih grla 

za proizvodnu godinu koja 

prethodi natječaju 

Ministarstvo poljoprivrede 

putem regionalnih ureda 

Potvrda Ministarstva 

poljoprivrede 

9. 

Površine poljoprivrednog 

zemljišta koje ponuditelj 

koristi 

Agencija za plaćanje u 

poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju 

Potvrda iz ARKOD upisnika 

10. Dosadašnji posjednik Podnositelj ponude 
Ugovor ili nagodba za 

višegodišnje nasade 

11. Mlađi od 41 god. Podnositelj ponude Osobna iskaznica 
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12. Datum upisa u upisnik PG Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG 

13. 
Bavi poljoprivrednom 

proizvodnjom 
Podnositelj ponude 

Upisnik poljoprivrednih 

proizvođača 

14. Ekonomska vrijednost PG 
Ministarstvo poljoprivrede 

putem regionalnih ureda 

Potvrda Ministarstva 

poljoprivrede 

15. 
Vrsta poljoprivredne 

proizvodnje 

Podnositelj ponude 

Ministarstvo poljoprivrede 

Gospodarski program 

Za sjemensku proizvodnju-

rješenje Ministarstva 

poljoprivrede 

16. Obrazovanje Podnositelj ponude Diploma ili svjedodžba 

17. Hrvatski branitelj Podnositelj ponude Potvrda ministarstva branitelja 

18. 

Dijete smrtno stradalog ili 

nestalog hrvatskog 

branitelja 

Podnositelj ponude Potvrda ministarstva branitelja 

19. Broj članova OPG-a Podnositelj ponude Rješenje o upisu u upisnik PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Broj 4.                                           “SLUŽBENI GLASNIK”                                  Stranica  14 

14 
 

TABLICA 2 

 

 

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje 

DOMAĆA ŽIVOTINJA UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI 

Goveda starija od 24 mjeseca 1,0 

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca 0,6 

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca 0,3 

Rasplodni bikovi 1,4 

Telad 0,15 

Konji 1,2 

Ždrebad 0,5 

Magarci 1,0 

Pulad 0,5 

Ovce i koze 0,10 

Janjad, jarad 0,05 

Krmače 0,3 

Nerasti 0,4 

Svinje u tovu  0,15 

Odojci 0,02 

Kokoši nesilice 0,004 

Tovni pilići 0,0025 

Purani 0,02 

Kunići i pernata divljač 0,002 
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OBRAZAC 1. 

 

 

 Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude  

_____________________________________  

 

 

 

I Z J A V A 

 

 

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Borovo, objavljen dana ________________ godine, na području 

Republike Hrvatske platio sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i da se protiv mene ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.  

 

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti 

sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog. 

 

 

 

__________________________  

(potpis/pečat podnositelja ponude) 
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OBRAZAC 2. 

 

 

***Članak 5. stavak 6. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske: 

„Povezanim osobama, u smislu Zakona a u odnosu na članak 36. stavak 4. Zakona,  smatraju se 

fizičke i pravne osobe kod kojih jedna osoba (fizička ili pravna) ima većinski vlasnički i/ili 

osnivački udio ili većinsko pravo odlučivanja u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.“ 

 Pravna osoba - Podnositelj ponude  

_____________________________________  

 

I Z J A V A 

Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Borovo, objavljen dana __________ godine: 

(* zaokružiti/zaokružiti i popuniti) 

 

- POVEZAN sa slijedećim fizičkim i pravnim osobama: 

 

ime/naziv osobe        OIB    adresa_____ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

- NISAM POVEZAN sa drugim fizičkim i pravnim osobama. 

 

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti 

sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog. 

 

 

__________________________  

    (potpis/pečat podnositelja ponude) 
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OBRAZAC 3. 

 

 

 Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude  

_____________________________________  

 

 

 

I Z J A V A 

 

Izjavljujem da sam suglasan da se moji osobni podaci iz ponude na Javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Borovo, objavljen 

dana__________, koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije 

ugovora i naplate po ugovoru, ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po 

predmetnom natječaju. 

 

 

 

 

__________________________  

(potpis/pečat podnositelja ponude) 
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OBRAZAC 4. 

 

 

 Fizička ili pravna osoba - Podnositelj ponude  

 

_____________________________________  

 

 

I Z J A V A 

 

(a) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Borovo, objavljen dana __________ godine: ispunjavao gospodarski 

program iz ugovora na temelju kojeg ostvarujem status dosadašnjeg posjednika, za vrijeme trajanja 

ugovora i nakon isteka ugovora, do trenutka raspisivanja natječaja. 

(* za ugovore kojima je gospodarski program sastavni dio ugovora) 

 

 

(b) Izjavljujem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da sam, do isteka roka za 

podnošenje ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Borovo, objavljen dana __________ godine: koristio zemljište 

sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka 

raspisivanja natječaja. 

 

(* za ugovore kojima je gospodarski program nije sastavni dio ugovora i ugovore o koncesiji) 

 

Ukoliko kao najpovoljniji ponuditelj sklopim ugovor o zakupu po predmetnom natječaju, u cijelosti 

sam suglasan da se isti raskine ako se utvrdi suprotno od gore navedenog. 

 

 

__________________________  

    (potpis/pečat podnositelja ponude) 
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GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP  

POLJOPRIVREDNOG VLASNIŠTVA RH NA PODRUČJU OPĆINE BOROVO 

OD _____________ GODINE 

OPĆINA  Borovo 

K.O.  

.BR./PTC  

PODACI O PONUDITELJU 

NAZIV PONUDITELJA  

OIB  

MIBPG  

ADRESA  

KONTAKT OSOBA  

KONTAKT TEL.  

KONTAKT E-MAIL  

OPIS GOPODARSTVA 

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U 

VLASNIŠTVU U ha 
 

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTE KOJE IMA U 

KORIŠTENJU u ha 
 

POVRŠINE POD IZGRAĐENIM ILI PLANIRANIM 

SUSTAVIMA JAVNOG NAVODNJAVANJA 
 

DOSADAŠNJA VRSTA PROIZVODNJE  

BROJ ČLANOVA ODNOSNO ZAPOSLENIKA  

PRAVNI OBLIK  

VRSTA PROIZVODNJE 

KOJOM SE NAMJERAVA 

BAVITI NA ZEMLJIŠTU 

KOJE JE PREDMET 

ZAKUPA 

 

LOKALITET ZEMLJIŠTA 

Udaljenost (km) k.č.br./PTC koja 

je predmet ponude od 

prebivališta/sjedišta/proizvodnog 

objekta 
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PODACI O PLANIRANIM 

INVESTICIJAMA 
Objekti, mehanizacija i dr.  

 

_________________________  

    (potpis/pečat podnositelja ponude) 
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_____ ____________________________________  OBRAZAC PONUDE 

(ime i prezime / naziv) 

___________________________________________ 

(adresa) 

___________________________________________ 

(OIB)                        

 

OPĆINA Borovo 

Glavna 3 

32227 Borovo 

              

PREDMET:  Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine  

                       Borovo  - dostavlja se 

 

 Na temelju objavljenog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Borovo od _________ godine, podnosim ponudu za zakup 

poljoprivrednog zemljišta, i to:  

 

Oznaka PTC 

(proizvodno-

tehnološke cjeline) 

Katastarska 

općina 
Broj kat. čestice 

Površina kat. 

čestice 

(ha) 

Ponuđena cijena  (Kn)      

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

UKUPNO   

 

U tablicu je potrebno unijeti oznaku PTC za koju dajete ponudu, upisati podatke o katastarskoj 

općini, broju čestice, površini i ponuđenoj cijeni za svaku kat. česticu. U dnu tablice u redu 

"UKUPNO" iskazati zbroj površine za sve kat. čestice u PTC te ukupnu ponuđenu cijenu za PTC 

(zbroj ponuđenih cijena za pojedine kat. čestice) 

Ponuđena cijena ne smije prelaziti dvostruki iznos utvrđene početne zakupnine za PTC iz Tablice 1 i 

2. 

 

 ____________________________  

                 (mjesto i datum)                                                            ____________________  

             (potpis podnositelja ponude)  
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DOKUMENTACIJA UZ PONUDU: 

- OBAVEZNA DOKUMENTACIJA- 

Za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu prilažem dokumentaciju (zaokružiti 

dostavljeno): 

1. Potvrdu Općine Borovo o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države, 

2. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja, 

3. Izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u 

posjed poljoprivrednog zemljišta te da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog 

zemljišta na području Republike Hrvatske (Obrazac 1), 

4. Izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem 

postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru 

(Obrazac 3). 

5. Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta za svaku PTC za koju podnose 

ponudu, na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječaja. 

6. Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. 1. a) natječaja 

dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim navedenog priložiti i izjavu pod 

punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke 

i pravne osobe kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva za s 

njima povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2). 

 

 

 

Uz ponudu prilažem dokumentaciju temeljem koje ostvarujem prvenstveno pravo zakupa 

(zaokružiti dostavljeno) : 

 

 

1. Nositelj OPG-a Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) 

2. Vlasnik obrta 
Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog 

registra 

3. Pravna osoba 
Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog 

registra 

4. 
Pravna osoba u rangu 

mikro i malih poduzeća 
BON 1 

5. 
Poljoprivreda primarna 

djelatnost 

Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa 

izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani 

ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim 

u HZMO (fizičke osobe) 

Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o 

razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne 

osobe) 

6. Vlasnik ili posjednik stoke 
Potvrda HAPIH-a  ili Potvrda HAPIH-a i 

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova) 
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7. 
Prebivalište, sjedište ili 

proizvodni objekt 

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, 

Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili 

rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene 

zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog 

objekta 

8. 

Prosječan broj uvjetnih 

grla za proizvodnu godinu 

koja prethodi natječaju 

Potvrda Ministarstva poljoprivrede 

9. 

Površine poljoprivrednog 

zemljišta koje ponuditelj 

koristi 

Potvrda iz ARKOD upisnika 

10. Dosadašnji posjednik Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade 

11. Mlađi od 41 god. Osobna iskaznica 

12. Datum upisa u upisnik PG Rješenje o upisu u upisnik PG 

13. 
Bavi poljoprivrednom 

proizvodnjom 
Upisnik poljoprivrednih proizvođača 

14. Ekonomska vrijednost PG Potvrda Ministarstva poljoprivrede 

15. 
Vrsta poljoprivredne 

proizvodnje 

Gospodarski program 

Za sjemensku proizvodnju – rješenje Ministarstva 

poljoprivrede 

16. Obrazovanje Diploma ili svjedodžba 

17. Hrvatski branitelj Potvrda Ministarstva branitelja 

18. 

Dijete smrtno stradalog ili 

nestalog hrvatskog 

branitelja 

Potvrda Ministarstva branitelja 

19. Broj članova OPG-a Rješenje o upisu u upisnik PG 

 

 

KLASA: 061-01/21-02/01 

URBROJ: 2196-04-02-21- 

Borovo, 01.04.2021  god. 

 

Na temelju članka  44. a u svezi sa člankom 21. Statuta  Općine Borovo (Sl. Glasnik Općine 

Borovo 02/21) te čl. 33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) te članka 7. 

stavka 1. Pravilnika o dodjeli nagrada i javnih priznanja Općine Borovo, Općinsko vijeće Općine 

Borovo na 31. redovnoj sjednici održanoj dana 01.04.2021 god. donosi 

 

O  D  L  U  K  U 
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I Ovom Odlukom dodjeljuju se  priznanje i plaketa fizičkim i pravnim osobama sa 

prebivalištem, odnosno sjedištem na području Općine Borovo koje su posebnim angažmanom i 

rezultatima osobnog rada doprinijele razvoju i prosperitetu Općine Borovo. 

 

II Plaketa Općine Borovo dodjeljuje se: 

  

SLAVOLJUBU LAZIĆU – za izuzetan doprinos razvoju i unapređenju kulturnog i 

dramskog amaterizma, razvoju KUD-a Branislav Nušić čiji je suosnivač te u okviru kojega 

nesebično radi na očuvanju srpske kulture i identiteta. 

 

 Povelja Općine Borovo dodjeljuje se: 

 

 RADIO BOROVU – povodom 30 godina rada i postojanja prvog lokalnog medija na 

srpskom jeziku  

 

  

 

 MILJANA POZNANOVIĆ  učenica generacije  OŠ Borovo za šk.god. 2019/2020.  

 

III       Učenici generacije 2019/2020 god. OŠ Borovo, bit će uručena i novčana nagrada u iznosu od 

1.000,00 kn. 

 

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

 

           PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                    Srđan Jeremić, mag. oec 

 

 

 

 

KLASA: 320-02/21-02/01 

URBROJ: 2196-04-02-21-2 

Borovo, 01.04.2021  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), članka 44. Statuta Općine 

Borovo (Službeni glasnik 02/21), te čl. 33. Poslovnika (Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 

7/13) općinsko vijeće Općine Borovo na 31. redovnoj sjednici održanoj dana 01.04. 2021 god. 

usvaja 

 

IZVJEŠTAJ 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu 

 

1. UVOD 
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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.  

Postupak dodjele poljoprivrednog zemljišta u zakup u 2020 god. doveden je do faze 

ishodovanja pravnog mišljenja na prijedloge Ugovora o zakupu. 

 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 2020. 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. 

 

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). 

U 2020 god. provedena je proljetna i jesenja deratizacija na cjelokupnom području općine. 

 

 5. KORIŠTENJE I UNIŠTAVANJE BILJNIH OTPADAKA 

 

Većina posjednika i vlasnika poljoprivrednog zemljišta biljni otpad spaljuje tijekom godine 

kada je spaljivanje dozvoljeno. 



 

Broj 4.                                           “SLUŽBENI GLASNIK”                                  Stranica  26 

26 
 

U proteklom vremenskom razdoblju izvršena je nabavka kompostera koji su podijeljeni 

kućanstvima, tako da je u 2020 god. uništavanje biljnih otpadaka djelomično provedeno kroz 

postupak kompostiranja. 

U izvještajnom razdoblju Općina Borovo financirala je edukaciju o neškodljivoj uporabi 

pesticida kao i  analizu tla u cilju unapređenja i zaštite poljoprivrednih površina i poljoprivredne 

proizvodnje. 

 

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 objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo kao i  na internet stranici 

općine. 

 

 

      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Srđan Jeremić,mag.oec 

 

 

KLASA: 041-01/20-02/01 

URBROJ: 2196-04-02-21-10 

Borovo, 01.04.2021  god. 

 

 

Na temelju članka 62. stavak 1. i  stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20),  članka 44.  (Statuta Općine Borovo 02/21) te čl. 33. Poslovnika 

(Sl. vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 31.  redovnoj 

sjednici  održanoj dana 01.04.2021. godine, donosi   

 

ODLUKU 

o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnim dobrom u općoj  uporabi 

 

Čl. 1. 

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Borovo 

komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici: 

 

Naziv 

komunalne 

infrastrukture 

Vrsta komunalne 

infrastrukture 

sukladno čl. 59.  i 60. 

Zakona o 

Oznaka 

zemljišta u 

zemljišnim 

knjigama 

Katastarska 

općina 

Broj katastarske 

čestice 
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komunalnom 

gospodarstvu 

Nerazvrstana 

cesta 

Ulica Nova  

Nerazvrstana 

cesta/Javne prometne 

površine na kojima nije 

dopušten promet 

motornih vozila/Javna 

parkirališta 

PUT NOVA 

UL. 

Ukupne 

površine  

4688 m2 

Borovo 2470 

Nerazvrstana 

cesta 

Ulica Vladimira 

Nazora 

Nerazvrstana 

cesta/Javne prometne 

površine na kojima nije 

dopušten promet 

motornih vozila/Javna 

parkirališta 

PUT UL. V. 

NAZORA 

Ukupne 

površine  

           7808 

m2 

Borovo 2477 

Nerazvrstana 

cesta u ulici 

Radnička 

Nerazvrstana 

cesta/Javne prometne 

površine na kojima nije 

dopušten promet 

motornih vozila/Javna 

parkirališta 

PUT 

RADNIČKA 

UL. ukupne 

površine 

9744 m2 

Borovo 2476 

Nerazvrstana 

cesta u ulici 

Sremska 

Nerazvrstana 

cesta/Javne prometne 

površine na kojima nije 

dopušten promet 

motornih vozila/Javna 

parkirališta 

PUT 

SREMSKA 

UL. ukupne 

površine  

12720 m2 

Borovo 2472 

 

Čl. 2. 

Ova Odluka dostaviti će se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Vukovaru radi upisa 

u zemljišne knjige komunalne infrastrukture navedene u točki I. ove Odluke kao javnog dobra u 

općoj uporabi u vlasništvu Općine Borovo, 32227 Borovo, Glavna br. 3, OIB 02417916452. 

Čl. 3. 

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

Borovo. 

 

     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOGVIJEĆA 

Srđan Jeremić, mag.oec 
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KLASA: 351-01/18-01/01 

URBROJ: 2196-04-01-21-13 

Borovo, 01.04.2021. god. 

 
 

Na temelju čl. 44. Statuta (Sl. glasnik 2/21) Općinsko vijeće Općine Borovo na 31. 

redovnoj sjednici održanoj dana 01.04.2021 god. donosi 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Borovo 

 

 

Čl. 1. 

 

 U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog  komunalnog otpada na području Općine Borovo KLASA: 351-01/18-02/01 

URBROJ:2196-04-02-18-01 od dana 29.01.2018 god. mijenja se PRILOG I obrazac IZJAVA te se 

ista ima oblik i sadržaj kako slijedi:  

 

IZJAVA 

o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada 

    

PRIJEDLOG DAVATELJA USLUGE 

OČITOVANJE 

KORISNIKA 

USLUGE 

(ukoliko su podaci 

točni i ukoliko se 

slažete sa 

prijedlogom upišite 

+) 

1. 

OBRAČUNSKO MIJESTO 

(adresa nekretnine)     

2. 

IME I PREZIME/NAZIV PRAVNE 

OSOBE/FIZIČKE KOJE OBAVLJAJU 

SAMOSTALNU DJELATNOST     

a) OIB KORISNIKA     

b) 

ADRESA KORISNIKA; BROJ 

TELEFONA     

3. 

MJESTO PRIMOPREDAJE (lokacija 

spremnika kod korisnika)     

4. UDIO U KORIŠTENJU SPREMNIKA   

5. 

VRSTA, ZAPREMNINA I KOLIČINA 

SPREMNIKA     

a) 
SPREMNIK ZA MKO 

120 L                                      1100 L   

  KOLIČINA                            1   2  3  4   

b) 
SPREMNIK ZA PAPIR 

120 L                   360 L          1100 L                          

  KOLIČINA                            1   2  3  4   
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 c) 
SPREMNIK ZA PET AMBALAŽU 

240 L   

  KOLIČINA                            1   2  3  4   

 d) 
KOMPOSTER 

350 L   

  KOLIČINA                            1   2  3  4   

6. 

MJESEČNI BROJ PLANIRANIH 

PRIMOPREDAJA 

MKO U OBRAČUNSKOM 

RAZDOBLJU (minimalni broj  

primopredaja proisan Uredbom je 2 x 

mjesečno) 

2 puta mjesečno 

3 puta mjesečno 

4 puta mjesečno 

  

a) PAPIR I KARTON 1 puta mjesečno  

b) PET AMBALAŽA 1 puta mjesečno  

7. 

OČITOVANJE O NEKORIŠTENJU 

NEKRETNINE 

nekorištenje nekretnine godini dana i 

više, Zahtjev  

se podnosi svake godine)   

od____ do_____ 

8. 

CIJENA JAVNE USLUGE 

PRIKUPLJANJA MKO 

TRENUTNO SE PRIMJENJUJE  

VAŽEĆI CJENIK JAVNE USLUGE 

SAKUPLJANJA MKO 

  

 

 

 

9. 

NAPOMENE KORISNIKA USLUGE ( 

promjena i dopuna podataka iz Izjave)     

 

 

Čl. 2. 

 

 Ostale odredbe Odluke ne mijenjaju se niti se dopunjavaju. 

 

Čl. 3. 

 

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

Borovo. 

 

 

       PREDSJEDNIK 

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Srđan Jeremić, mag.oec 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-02/01 

URBROJ: 2196-04-02-21- 

Borovo, 01.04.2021  god. 

 



 

Broj 4.                                           “SLUŽBENI GLASNIK”                                  Stranica  30 

30 
 

 

 

     Na temelju čl. 44. Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 02/21) te čl. 33. Poslovnika             (Sl. 

vjesnik Vukovarsko srijemske županije 7/13) Općinsko vijeće Općine Borovo na 31. redovnoj 

sjednici održanoj dana 01.04.2021 god. usvaja 

 

      I  Z  V  J  E  Š  T  A  J  

    o radu za vremensko razdoblje 2017-2021  

 

 U proteklom četverogodišnjem mandatu Općinsko vijeće Općine Borovo koje broji 16 

članova, svoj rad realiziralo je kroz 31 redovnu sjednicu. 

 Sastav članova općinskog vijeća je : 13 članova je iz redova SDSS-a, 2 nezavisna člana sa 

liste grupe građana od kojih je 1 član predstavnik hrvatskog naroda te 1 član SNS. Od ukupno 16 

članova vijeća 5 članova su žene. 

  

 Općinsko vijeće je normativnu djelatnost obavljalo u smislu donošenja općih akata te 

izmjena i dopuna postojećih iz domena nadležnosti jedinice lokalne samouprave: komunalna 

djelatnost, prostorno uređenje, zaštita okoliša, socijalna skrb, predškolski odgoj i obrazovanje i dr. 

  

 KOMUNALNA DJELATNOST: 

- Kontinuirano se radilo na usvajaju akata koji su se usuglašavali sa promjenama zakonskih 

odredaba što se posebno odnosi na usklađivanje akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama 

Zakona o  komunalnom gospodarstvu (usuglašavanje Odluke o komunalnom redu, Odluke o 

komunalnoj naknadi, Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalnih djelatnosti, Odluke 

o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova, Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 

javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Borovo), 

- Donošenje akata iz domena komunalne djelatnosti općinsko vijeće osiguralo je organizirano 

sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, odvajanje komunalnog otpada, te organizirano 

prikupljanje pojedinih vrsta otpada na eko otocima i reciklažnom dvorištu, 

- Donošenjem Odluke o obavljanjem dimnjačarske usluge temeljem koncesije osigurano je 

pružanje predmetne usluge na kvalitetan način za sva kućanstva na području općine, 

- Za kvalitetno i pravovremeno održavanje javnih površina i komunalne infrastrukture 

usvojeni su akti temeljem kojih su ovi poslovi u nadležnosti EKO DUNAV d.o.o. za 

komunalno gospodarstvo čiji osnivač je Općina Borovo, 

- Temeljem Odluke općinskog vijeća o dodjeli Mjesnog groblja na upravljanje EKO DUNAV-

u d.o.o. za komunalno gospodarstvo, osigurano je kako kvalitetno održavanje tako i pružanje 

usluga ukopa  kao i održavanje objekta kapele. 

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

Općina Borovo, kao osnivač predškolske ustanove Dječji vrtić ZLATOKOSA Borovo, prati, 

nadzire i financira izvršenje Plana i programa rada vrtića, poduzima mjere i aktivnosti za 

unapređenje djelatnosti predškolske ustanove kao i uvjeta boravka djece i rada sa djecom što 

je podrazumijevalo saniranje prostora, samog objekta i uređenje vanjskog prostora za igru i 

druženje na otvorenom. 

  

PROGRAMI: SOCIJALNE SKRBI, JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I 

OPĆEDRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA  
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Program socijalne skrbi općinsko vijeće usvaja svake godine u 12. mjesecu, sa usvajanjem 

proračuna , te njima planira financijska sredstva pomoći građanima u statusu socijalne 

potrebe prvenstveno kroz usvojenu Odluku o načinu i uvjetima ostvarivanja prava iz 

socijalne skrbi: djelomično podmirenje troškova stanovanja (podmirenje utroška vode, struje, 

odvoza komunalnog otpada i dimnjačarske usluge), jednokratne novčane pomoći u slučaju 

trenutne potrebe uzrokovane nepredviđenim okolnostima, podmirenje troškova nabavke 

ogrjeva koje se realizira u suradnji sa Vukovarsko srijemskom županijom, naknade za 

novorođenčad koje su u 2021 god. povećane u skladu sa proračunskim mogućnostima. 

 

Općinsko vijeće kontinuirano je djelovalo u smjeru osiguranja uvjeta rada za sve udruge 

registrirane sa sjedištem na području Općine Borovo, kao i one koje svojim djelovanjem 

utiču na zadovoljenje potreba jednog dijela građana Borova. Osim redovitog financiranja 

programa rada osigurani su uvjeti za rad u smislu korištenja prostora u vlasništvu općine 

kako za redovne aktivnosti, tako i za održavanje planiranih manifestacija. 

 

U smislu zadovoljenja općedruštvenih potreba sufinanciran je rad lokalnog medija Radio 

Borovo, DVD Borovo za koji su osigurana sredstva za rekonstrukciju vatrogasnog doma i 

izgradnju pripadajuće infrastrukture, izgrađena je dvorana za sport i rekreaciju, u radu je 

projektna dokumentacija za Dom za stare, proračunskim sredstvima sufinancira se obnova i 

uređenje srpske pravoslavne crkve u Borovu. 

 

 

PRORAČUN I FINANCIRANJE 

 

Općinsko vijeće je u proteklom mandatu usvojilo 4 proračuna u roku propisanom Zakonom o 

proračunu sve sa pripadajućim programima, usvojilo je sve izvještaje propisane posebnim 

zakonima pri čemu su usvojene 4 Odluke o izvršenju proračuna za proteklo proračunsko 

razdoblje. 

U 2020 god. u skladu sa specifičnom situacijom izazvanom pandemijom COVID 19 

izdvojena su financijska sredstva pomoći za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad a koji 

imaju sjedište na području Općine Borovo u jednokratnom iznosu od 8.000,00 kn , dok su u 

2021 god. temeljem Odluke općinskog vijeća osigurana sredstva za provedbu programa 

mjera sufinanciranja rada pravnih i fizičkih osoba registriranih sa sjedištem na području 

Općine Borovo, početak rada poslovnih subjekata koji su registrirani u 2021 god. te rad 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava veličine do 15000 eura.  

 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Borovo u mandatu 2017.-2021 god. kroz 31 sjednicu donijelo je 490 

općih akata koji osim proračuna kao temeljnog financijskog dokumenta jedinice lokalne 

samouprave obuhvata i akte kojima je osigurano prostorno uređenje i zaštita okoliša ( 3. 

Izmjene i dopune PPU i DPU centra mjesta), Program raspolaganja poljoprivrednim  

 

 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Borovo i Odluku o dodjeli u 

zakup poljoprivrednog zemljišta na vremensko razdoblje od 25 godina, pravovremeno su 

usvajani izvještaji o izvršenju kako proračuna i proračunskih programa tako i programa 

propisanih posebnim zakonima te izvještaji poslovnih subjekata kojima je osnivač općina. 

 

Rad općinskog vijeća odvijao se u skladu sa poštivanjem prava pripadnika srpske nacionalne 
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manjine na srpski jezik i ćirilično pismo – dvojezično dostavom poziva i radnih materijala na 

srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. 

 

 

        PREDSJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA  

            Srđan Jeremić, mag.oec 

 

 

 

 

KLASA: 601-01/21-02/01 

URBROJ: 2196-04-02-21-02 

Borovo, 01.04.2021. 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 44. Statuta (Sl. glasnik Općine Borovo 02/21), 

te čl. 33 Poslovnika o radu općinskog vijeća (Sl. Vjesnik Vukovarsko srijemske županije 07/13) 

Općinsko vijeće Općine Borovo, na 31. sjednici održanoj dana 01.04.2021. god. donosi 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

 

Čl. 1.  

 

Dječjem vrtiću ZLATOKOSA BOROVO daje se suglasnost na Plan upisa djece  u 

pedagošku 2021/2022 god., a koji upisi će trajati u toku mjeseca lipnja, te od 27.08.2019 god. 

  

Čl. 2.  

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo. 

 

 

 

 

                      PREDSJEDNIK 

                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                           Srđan Jeremić, mag. oec. 

 


