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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

KLASA:061-01/22-01/01 

URBROJ: 2196-9-02-22-3 

Borovo, 10.05.2022 god. 
 

 

 

  Na temelju čl.  44. a u svezi sa čl. 21. Statuta  Općine Borovo (Sl. glasnik  02/21), čl. 73. 

Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) te čl. 7. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nagrada i javnih priznanja 

Općine Borovo, Općinsko vijeće Općine Borovo na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 10.05.2022 

god. donosi 

 
 

O  D  L  U  K  U 

 

 

I. Ovom Odlukom dodjeljuju se   javna priznanja fizičkim  osobama sa prebivalištem na 

području Općine Borovo koje su posebnim angažmanom i rezultatima osobnog rada doprinijele 

razvoju i prosperitetu Općine Borovo. 

 

II. Javna priznanja dodjeljuju se kako slijedi: 

 

Povelja Općine Borovo dodjeljuje se  

 

DANKU NIKOLIĆU dipl. pravnik za izuzetan doprinos u razvoju gospodarskih i 

društvenih djelatnosti 

 

Plakete Općine Borovo dodjeljuju se: 

  

 MILOŠU ĐURANOVIĆU za izuzetan doprinos u razvoju culture i 

 

 MELANI BOSIĆ za izuzetan doprinos u razvoju sporta  . 

 

III. Javna priznanja iz t. II. Ove Odluke bit će uručena dana 22.05.2022 god. povodom 

obilježavanja Dana Općine Borovo.  

 

IV. Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Borovo i na internet stranici općine. 

 

 

           PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                              Duško Drobić 
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KLASA: 550-02/22-01/01 

URBROJ: 2196-9-02-22-5 

Borovo, 10.05.2022 god. 

 

 

Na temelju čl. 289. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22), čl. 44. Statuta (Sl. glasnik 1/21) te 

čl. 73. Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) Općinsko vijeće Općine Borovo na 6.  redovnoj sjednici 

održanoj dana 10.05.2022 god. donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 

 

Čl. 1. 

 

 Čl. 11. st. 1. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (Sl. glasnik 

2/19) dopunjava se na način da se dodaju alineje 5 i 6 koje glase: 

“-najamnina, 

-troškovi koji su nastali izvođenjem radova na povećanju učinkovitosti zgrade.” 

 

Čl. 2. 

 

 U čl.14. brišu se st. 2., 3. i 4. a dodaje se novi st.2. koji glasi: 

“Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje se samcu ili obitelji u visini od 

najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % 

iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu 

stvarnih troškova stanovanja.” 

 

Čl. 3. 

 

 Brišu se čl. 15., 16., 17., 18., 19, 20 i 21. 

 

Čl. 4. 

 

 Ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi ne mijenjaju 

se niti se dopunjavaju.  

 

Čl. 5. 

 

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

Borovo. 

 

         PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Duško Drobić  
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KLASA:024-02/22-02/01 

URBROJ: 2196-9-02-22-20 

Borovo, 10.05.2022 god. 

          

Na temelju čl. 31 st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br.19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 32/20 ), čl. 44. Statuta (Sl. glasnik 2/21) te čl. 73. 

Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) Općinsko vijeće Općine Borovo na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 

10.05.2022 god. donosi: 

 

O  D  L  U  K  U 

o visini naknade članovima Općinskog vijeća 

Općine Borovo 

 

Čl. 1. 

 Temeljem odredaba ove Odluke članovi Općinskog vijeća Općine Borovo ostvaruju pravo na 

naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća. 

 Novčana naknada članovima općinskog vijeća  utvrđuje se u neto iznosu od 666,66 kn 

mjesečno. 

            Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga članka vijećnici ostvaruju kada prisustvuju 

zakazanim sjednicama, odnosno u mjesečnom iznosu u slučaju da sjednica nije sazvana. 
 

Čl.  2. 

Predsjednik općinskog vijeća ostvaruje  pravo na naknadu u neto iznosu od 1.000,00 kn 

mjesečno. 

 Potpredsjednik općinskog vijeća ostvaruje  pravo na naknadu u mjesečnom neto iznosu od 

866,65 kn. 

 Predsjednik i potpredsjednik pravo na naknadu definiranu u st.1 i st.2 ovoga članka, 

ostvaruju kada prisustvuju  sjednicama općinskoga vijeća, odnosno u mjesečnom iznosu ukoliko 

sjednica nije sazvana.  
 

Čl. 3. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o visini naknade 

članovima općinskog vijeća i osobama koje prisustvuju sjednicama KLASA: 021-05/21-02/02 

URBROJ: 2196-04-02-21-12 od dana 24.06.2021 god. (Sl. glasnik 5/21). 

 

          Čl. 4.  

 

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

                          

                                PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

                            Duško Drobić 
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KLASA: 363-01/22-01/01 

URBROJ: 2196-9-02-22-4 

Borovo, 10.05.2022 god. 
 

 

 

 

Na temelju čl. 30. st.2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), čl. 

44. Statuta (Sl. glasnik 2/21) te čl. 73. Poslovnika (Sl. glasnik 5/21) općinsko vijeće Općine Borovo 

na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 10.05.2022 god. donosi 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

Čl. 1. 

 

 Trvtki Čazmatrans Vukovar dd sa sjedištem u Vukovaru 32000 Vinkovačka 50 daje se 

suglasnost na Opće uvjete prijevoza od dana 01. Kolovoza 2018 god. i Izmjenu i dopunu Općih 

uvjeta prijevoza od dana 16. Srpnja 2019 god. . 

 

Čl. 2. 

 

 Opći uvjeti prijevoza, kao i Izmejene i dopune  u cijelosti su sastavni dio ove Odluke. 

 

Čl. 3. 

 

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

 

 

 

         PREDSJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Duško Drobić  

 

 

DOSTAVITI 

1x Čazmatrans dd Vukovar 

1x Arhiva 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

KLASA: 350-02/21-01/03 

URBROJ: 2196-9-01-22-117 

U Borovu, 30.03.2022 god. 

 

Općinski načelnik na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne 

novine", broj 83/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) donosi 

 

O D L U K U 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo 

 

I. 

Općinski načelnik Općine Borovo donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Borovo (KLASA:350-02/21-01/03, UR.BROJ:2196-04-01-21-05, od 09.09.2021.god.), prema kojoj 

je Općina Borovo provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da IV. Izmjene i dopune Prostornog 

plana uređenja Općine Borovo neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i da su prihvatljive za 

ekološku mrežu, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

 

II. 

Sadržaj IV. ID PPUO Borovo obuhvaća sljedeće: 

 

1. Proširenje postojećeg groblja na kč.br. 120 i 121 obje u k.o. Borovo i planiranje UPU na 

dijelu groblja, 

2. Promjena planirane namjene na dijelu kč.br. 373/1 u k.o. Borovo, iz I1 u D9, 

3. Promjena planirane namjene na kč.br. 453 i 454 u k.o. Borovo, u javne zelene površine Z1, 

4. Promjena planirane namjene na kč.br. 460/2 u k.o. Borovo,  

5. Promjena planirane namjene na kč.br. 880/1 u k.o. Borovo, iz K2 u mješovitu namjenu S, 

6. Planiranje ugostiteljsko-turističke namjene na kč.br. 510 u k.o. Borovo, 

7. Planiranje pješačke i biciklističke staze (šetnica) uz Dunav, 

8. Izmjene i dopune dijela odredbi za provedbu vezano uz gradnju stambene, gospodarske i 

javne i društvene namjene, 

9. Smanjenje Izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Borovo za kč.br.1649/2 u k.o. 

Borovo, 

10. Usklađenje s PPVSŽ, 

11. Crtanje i redefiniranje građevinskih područja na novim katastarskim podlogama u 

HTRS96/TM sustavu, 

12. Dopune odredbi za provedbu vezanih uz izradu smjernica za izradu UPU-a,  

13. Određivanje uvjeta za izgradnju u vezi s legaliziranim građevinama.  

14. Izmjene koje mogu nastati kao posljedica prije navedenih izmjena, 

15. Izmjene na temelju zahtjeva javnopravnih tijela.. 

 

Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za  planirani razvoj Općine 



 

Broj 2.                                           “SLUŽBENI GLASNIK”                                  Stranica  8 

 

Borovo. 

 

III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Borovo zatražila je mišljenja 

tijela i/ili osoba navedenih u ovoj Odluci. 

 

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja : 

 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za 

zaštitu okoliša i prirode (KLASA:612-07/21-11/3, URBROJ:2196/1-14-01-21-4 od 01. prosinca 

2021. god.), dala je mišljenje: 

 

I. da za IV. Izmjene idopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te 

II. da su IV. Izmjene idopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo prihvatljive za ekološku 

mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za 

zaštitu okoliša i prirode je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene dala 

mišljenje (KLASA:351-01/22-13/3, URBROJ:2196-14-01-22-5.) da je postupak ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Borovo proveden sukladno 

odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

 

Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma (KLASA: 

VK/21-01/618, URBROJ:01-00-06/01-21-02 od 06.10.2021.god.), dale su mišljenje da IV. Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Borovo neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš iz 

područja njihove djelatnosti ukoliko planirani razvoj i strategija Općine Borovo neće zadirati u 

područje državnih šuma, te neće narušiti stabilnost i kontinuitet šume i šumskog zemljišta. 

 

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Osijek, (KLASA:350-02/15-01/0000299, 

URBROJ:374-22-1-21-10 od 26.10.2021.god.), dale su mišljenje da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

 

Općina Erdut, (KLASA:350-01/21-01/2, URBROJ:2158/03-21-02 od 29.09.2021.god.), dala je 

mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

 

IV. 

Značajke planiranih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Borovo su takve da se 

uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice 

okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša. 

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima 

ekološke mreže („NN“ br. 80/19) na području Općine Borovo nalazi se dio Područja očuvanja 

značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) Dunav - Vukovar HR2000372. 
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V. 

Općina Borovo je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša. 

 

VI. 

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

 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

Zoran Baćanović, mag. iur 

 

Prilozi: 

 

- Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje : 

 

1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 

Vukovarsko-srijemske županije , Županijska 9, 32000 Vukovar, 

2. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju, Trg bana 

Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci, 

3. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek, 

4. Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, 

5. Općina Erdut, Bana J. Jelačića 4, 31226 Dalj, 

6. Općina Trpinja, Gajčanska 1, 32224 Trpinja. 

 

- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

 

 

KLASA: 350-02/21-01/02 

URBROJ: 2196-9-01-22-16 

U Borovu, 11.03.2022 god.         

 

Općinski načelnik na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne 

novine", broj 83/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni 

utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) dana 11.03.2022 god. 

donosi 

 

O D L U K U 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Borovo 

 

I. 

Općinski načelnik Općine Borovo donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra 

Borovo (KLASA:350-02/21-01/02, UR.BROJ:2196-04-01-21-05, od 09.09.2021.god.), prema kojoj 

je Općina Borovo provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. 

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Borovo. 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da III. Izmjene i dopune Detaljnog plana 

uređenja centra Borovo neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i da su prihvatljive za 
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ekološku mrežu, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš. 

 

II. 

Sadržaj III. ID DPU centra Borovo obuhvaća sljedeće: 

1. Izmjene i dopune vezano za prometna rješenja (pješačke staze, parkirališta i sl.), 

2. Promjena planirane namjene na kč.br. 453 i 454 u k.o. Borovo, u javne zelene površine Z1, 

3. Promjena planirane namjene na kč.br. 460/2 u k.o. Borovo (ribolovna kuća), 

4. Izmjene i dopune dijela odredbi za provedbu vezano za gradnju stambene, gospodarske i 

javne i društvene namjene, 

5. Usklađenje s PPUO Borovo. 

6. Izrada na novim katastarskim planovima u HTRS96/TM sustavu 

Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za  planirani razvoj centra naselja 

Borovo. 

 

III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Borovo zatražila je mišljenja 

tijela i/ili osoba navedenih u ovoj Odluci. 

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja : 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za 

zaštitu okoliša i prirode (KLASA:612-07/21-11/6, URBROJ:2196/1-14-01-22-4 od 13. siječnja 

2022. god.), dala je mišljenje: 

I. da za III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Borovo nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te 

II. da su IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Borovo prihvatljive za ekološku 

mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. 

 

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za 

zaštitu okoliša i prirode je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene dala 

mišljenje (KLASA:351-01/22-13/2, URBROJ:2196-14-01-22-3.) da je postupak ocjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Borovo 

proveden sukladno  odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Uredbe o 

strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i 

sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Osijek, (KLASA:351-03/21-01/0000403, 

URBROJ:374-22-3-22-2 od 04.01.2022.god.), dale su mišljenje da nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

Grad Vukovar, (KLASA:351-03/21-01/5, URBROJ:2196/01-7-21-2 od 17.12.2021.god.), dao je 

mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

Općina Erdut, (KLASA:350-01/21-01/3, URBROJ:2158/03-21-02 od 03.12.2021.god.), dala je 

mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. 

 

IV. 

Značajke planiranih III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Borovo su takve da se uz 

primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice 

okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša. 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima 

ekološke mreže („NN“ br. 80/19) područje obuhvata DPU centra Borovo ne nalazi se unutar 

područja Ekološke mreže. 
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V. 

Općina Borovo je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 

pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite 

okoliša. 

 

VI. 

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

 

 

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                  Zoran Baćanović, mag. iur 

 


