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11. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA
PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA

Na temelju članka 16. i 17. te članka 31. stavka
5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine", br. 20/18, 115/18, 98/19)
te članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba
(Službene novine Općine Gornja Vrba br.
01/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba
na 6. sjednici održanoj dana 31.03.2022.
donijelo je:

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je
po uporabnom svojstvu poljoprivredno
zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Gornja Vrba

I.
Ovom se odlukom raspisuje javni natječaj za
zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno
zemljište (oranica) u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Gornja Vrba i
to:

III.
Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba provest
će postupak javnog natječaja prikupljanjem
pisanih ponuda.
IV.
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).
V.
Tekst javnog natječaja objavit će se na
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine
Gornja Vrba u trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Općine Gornja
Vrba u roku od 30 dana od objave natječaja na
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine
Gornja Vrba.
VI.
Tekst
javnog
natječaja
za
zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Gornja Vrba s popisom čestica, nalazi se u
prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

k.č. 41/1 k.o. VRBA,
II.
Katastarska čestica iz toč. I. ove Odluke daju
se u zakup na period do 5 godina , s
ugovornom klauzulom o raskidu ugovora
nakon završetka vegetativne sezone, odnosno
nakon dobivanja akta kojim se odobrava
gradnja, potvrde glavnog projekta ili rješenja o
izvedenom stanju odnosno do privođenja tog
zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim
planom
Katastarska čestica iz toč. I. ove Odluke ne
može se koristit za:
1. Podizanje trajnih nasada
2. Izgradnju
građevina
u
svrhu
poljoprivredne proizvodnje

VII.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi
Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na
prijedlog Povjerenstva za zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta koje je po uporabnom
svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine
Gornja Vrba
VIII.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe
javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni
upravni odjel Općine Gornja Vrba
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IX.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u » Službenim novinama Općine
Gornja Vrba «.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA
VRBA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.

KLASA: 320-02/22-01/03
URBROJ:2178-28-02-22/6
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. godine
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12. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE JE PO UPORABNOM SVOJSTVU
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE NA
PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA
Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne
novine", br. 20/18, 115/18, 98/19) te
članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba
(Službene novine Općine Gornja Vrba br.
01/21), Općinsko vijeće Općine Gornja
Vrba na 6. sjednici održanoj dana
31.03.2022. donijelo je:
ODLUKU O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA ZAKUP
NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA KOJE JE PO
UPORABNOM SVOJSTVU
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U
VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU
OPĆINE GORNJA VRBA

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenim
novinama” Općine Gornja.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Dunja Odobašić, mag.iur.

KLASA: 320-02/22-01/03
URBROJ:2178-28-02-22/7
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. godine

I.
Ovom se Odlukom imenuje
povjerenstva za provedbu javnog natječaja
za zakup građevinskog zemljišta koje je po
uporabnom
svojstvu
poljoprivredno
zemljište u vlasništvu RH na području
Općine Gornja Vrba ( u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo za zakup ) u sastavu:
DANIJEL ODOBAŠIĆ, pravnik
DAMIR BOŠNJAK, geodet
ŽELJKO KURKUTOVIĆ, agronom
IVICA EREŠ, predstavnik općinskog
vijeća
5. ĐURO JURIĆ KATUŠIĆ, predstavnik
općinskog vijeća
1.
2.
3.
4.

II.
Povjerenstvo iz toč. I. ove Odluke
je dužno svoj posao obavljati sukladno
važećim propisima i pravilima struke.
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13. ODLUKA O OSNIVANJU SJEVERNE GOSPODARSKE ZONE NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJA VRBA
Na temelju članka 6. Zakona o
unapređenju poduzetničke infrastrukture
(NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21) i
članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba
(Službene novine Općine Gornja Vrba br.
01/21), Općinsko vijeće Općine Gornja
Vrba na 6. sjednici održanoj dana
31.03.2022. donijelo je:
ODLUKU
o osnivanju Sjeverne gospodarske zone
na području Općine Gornja Vrba
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Sjeverna
gospodarska zona Općine Gornja Vrba u
skladu s odredbama Prostornog plana
uređenja Općine Gornja Vrba („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br:
08/2003, 3/09,10/16) i (Službene novine
Općine Gornja Vrba br. 01/19).
-Sjeverna gospodarska zona,
obuhvata katastarske čestice označene kao:
k.č.br. 40/2, kč.br. 40/4, kč.br.40/1,
kč.br.39/4, kč.br.39/7, kč.br.39/6,
kč.br.39/14, kč.br.39/8, kč.br.39/3
kč.br.39/5, kč.br.39/36, kč.br.39/12,
kč.br.39/29, kč.br.39/11, kč.br.39/30,
kč.br.39/23, kč.br.39/22, kč.br.39/33,
kč.br.39/19, kč.br.39/16, kč.br.39/18,
kč.br.39/1, kč.br.39/26, kč.br.39/31,
kč.br.39/32, kč.br.39/25, kč.br.38/26,
kč.br.38/1, kč.br.38/36, kč.br.38/30,
kč.br.38/22, kč.br.38/21, kč.br.38/17,
kč.br.38/10, kč.br.38/11, kč.br.38/18,
kč.br.38/13, kč.br.38/14, kč.br.38/4,
kč.br.38/16, kč.br.38/3, kč.br.37/1,
kč.br.37/2, kč.br.36, kč.br.35/12,
kč.br.35/10, kč.br.35/7, kč.br.35/4,
kč.br.35/3, kč.br.35/5, kč.br.35/6, kč.br.6,
kč.br.5/1, kč.br.5/2, kč.br.4, kč.br.3/2,
kč.br.3/1, kč.br.3/3, kč.br.2/1, kč.br. 2/2,
kč.br.2/3, kč.br.1, kč.br.7, kč.br.8, kč.br.10,
kč.br.11, kč.br.12, kč.br.33/3, kč.br.33/1,
kč.br.34/1, kč.br.32/1, kč.br.31/1,
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kč.br.30/1, kč.br.29/1, kč.br.28/1,
kč.br.28/2, kč.br.28/3, kč.br.28/4,
kč.br.27/1, kč.br.14, kč.br.15, kč.br.16/2,
kč.br.16/1, kč.br.17/2, kč.br.17/1, kč.br.26,
kč.br.25, kč.br.24, kč.br.23, kč.br.22/2,
kč.br.22/1, kč.br.21, kč.br.20, kč.br.19,
kč.br.18, kč.br.13, kč.br.38/33, kč.br.38/34,
kč.br.30/2, kč.br.31/2, kč.br.32/4,
kč.br.32/5, kč.br.32/6 kč.br.33/2,
kč.br.34/3, kč.br.38/5, kč.br.38/9,
kč.br.38/15, kč.br.38/19, kč.br.38/20,
kč.br.38/23, kč.br.38/24 kč.br.38/27,
kč.br.38/31, kč.br.38/35, kč.br.34/1,
kč.br.39/17, kč.br.39/15, kč.br.39/27
kč.br.39/28 kč.br.40/3, kč.br.1140/1
kč.br.1140/3 kč.br.1141/3, kč.br.1223,
kč.br.1150 dio kč.br.1141/2 kč.br.1140/2,
kč.br.1141/1 kč.br.1142/2
kč.br.1142/1,kč.br.1143 kč.br.1144,
kč.br.1149/1dio kč.br.1229 dio
kč.br.1216/2 kč.br.1218/2 kč.br.1220
kč.br.1217/1 kč.br.1217/2 kč.br.1221/1
kč.br.1219 kč.br.1216/1 kč.br.1216/4
kč.br.1222, kč.br.1218/7 kč.br.1218/5
kč.br.1218/6 kč.br., kč.br. 1218/3, .1220/5,
kč. br.1136/1 dio, kč. br.1140/4, kč.
br.1216/3, kč. br. 1140/5, kč. br. 1217/3,
kč. br. 1218/4, kč. br.35/13, kč. br.35/1,
kč. br.32/2, kč. br.29/2, kč. br.28/5, kč.
br.28/6, kč. br. 28/7, kč. br.28/8, kč. br.
27/2, kč. br. 38/25, kč. br. 38/28, kl. br.
38/32, kč.br.1142/3, kč.br.38/29,
kč.br.1220/1 sve upisano u K.O. VRBA.
Sjeverna gospodarska zona se
nalazi južno od auto-ceste Zagreb-Lipovac,
i graniči sa gradom Slavonski Brod.
Ukupna
površina
Sjeverne
gospodarske zone je 1466092 m2.
Članak 2.
Sukladno članku 8. Zakona, kojom
se odredbom uređuje tip aktivnosti koje se
obavljaju unutar poduzetničke zone,
Sjeverna gospodarska zona Općine Gornja
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Vrba planira se kao uslužno-mješovita
zona.
Članak 3.
Područje Poduzetničke zone je
djelomično izgrađeno.
Namjena prostora te način i uvjeti gradnje
za sve planirane zahvate unutar
Poduzetničke zone, detaljnije su uređeni
Prostornim planom uređenja iz članka 1.
ove Odluke.

KLASA: 311-01/22-01/03
URBROJ:2178-28-02-22/6
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. godine

Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke čini
sljedeći prilog:
- tabela sa popisom katastarskih čestica iz
članka 1. ove odluke i njihovim
površinama,
- grafički prilog – katastarska podloga u
k.o. Vrba s ucrtanom granicom obuhvata
Sjeverne gospodarske zone.
Prilozi iz prethodnog stavka se ne
objavljuju u Službenim novinama Općine
Gornja Vrba .
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju
Poduzetničkih zona na području općine
Gornja Vrba (KLASA: 350-02/05-01/1,
URBROJ: 2178/28-02-05-1 od 17. veljače
2005.godine).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Gornja Vrba“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
Predsjednica općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.

7
OPĆINA GORNJA VRBA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 2 | Srijeda, 06. travnja 2022.g.

14. ODLUKA O OSNIVANJU JUŽNE GOSPODARSKE ZONE NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJA VRBA
Na temelju članka 6. Zakona o
unapređenju poduzetničke infrastrukture
(NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21) i
članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba
(Službene novine Općine Gornja Vrba br.
01/21), Općinsko vijeće Općine Gornja
Vrba na 6. sjednici održanoj dana
31.03.2022. donijelo je:
ODLUKU
o osnivanju Južne gospodarske zone na
području Općine Gornja Vrba
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Južna
gospodarska zona Općine Gornja Vrba u
skladu s odredbama Prostornog plana
uređenja Općine Gornja Vrba („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br:
08/2003, 3/09,10/16) i (Službene novine
Općine Gornja Vrba br. 01/19).
- Južna gospodarska zona obuhvata
katastarske čestice označene kao:
- kč. br.1210 dio, kč.br.1341, kč.br.1215
dio, kč.br.873, kč. br.872, kč. br.871,
kč.br. 870, kč. br.869, kč. br.868, kč.
br.867, kč. br.866/1, kč. br. 866/2, kč. br.
865, kč. br.864, kč. br.863, kč. br.862, kč.
br.861, kč. br. 860/5, kč. br. 860/4, kč. br.
860/3, kč. br. 860/2, kč. br. 860/1, kč. br.
1346, kč. br.1209 dio, kč. br.1211, kč. br.
1342, kč. br. 859, kč. br. 858, kč. br. 857,
kč. br. 856, kč.br.883/1, kč.br.890/1,
kč.br 890/8, kč.br 893/1, kč.br 884/1,
kč.br 1347/1, kč.br 885/1, kč.br 886/1,
kč.br 887/1, kč.br 887/2, kč.br 888/2,
kč.br 888/3, kč.br 888/4, kč.br 888/7,
kč.br 888/9, kč.br 889/1, kč.br 889/3,
kč.br 890/2, kč.br 890/4, kč.br 891/1,
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kč.br 891/3, kč.br 892/1, sve upisano u
K.O. VRBA;
- kč. br.679, kč. br.695, kč. br.700, kč.
br.701, kč. br.702, kč. br.703, kč. br.704,
kč. br.705, kč. br.706, kč. br.698, kč.
br.699, kč. br.697, kč. br.696, kč. br.682,
kč. br.687, kč. br.688, kč. br.689, kč.
br.690,.kč.br.692, br.694, kč. br.693, kč.
br.680, kč. br.681, kč. br.683, kč. br.684,
kč. br.685, kč. br.686, kč. br.691, K.O.
RUŠČICA;
- kč.br.7040 K.O. SLAVONSKI BROD
Južna gospodarska zona (Bjeliš, Lučka
uprava) zauzima 378128 m2. površine.
Članak 2.
Sukladno članku 8. Zakona, kojom
se odredbom uređuje tip aktivnosti koje se
obavljaju unutar poduzetničke zone, Južna
gospodarska zona Općine Gornja Vrba
planira se kao uslužno-mješovita zona.
Članak 3.
Područje gospodarske zone
je
djelomično izgrađeno.
Namjena prostora te način i uvjeti gradnje
za sve planirane zahvate unutar
gospodarske zone, detaljnije su uređeni
Prostornim planom uređenja iz članka 1.
ove Odluke.
Članak 4.
Sastavni dio ove Odluke čini
sljedeći prilog:
- tabela sa popisom katastarskih čestica iz
članka 1. ove odluke i njihovim
površinama,
- grafički prilog – katastarska podloga u
k.o. Vrba s ucrtanom granicom obuhvata
Južne gospodarske zone.
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Prilozi iz prethodnog stavka se ne
objavljuju u Službenim novinama Općine
Gornja Vrba .
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju
Poduzetničkih zona na području općine
Gornja Vrba (KLASA: 350-02/05-01/1,
URBROJ: 2178/28-02-05-1 od 17. veljače
2005.godine).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Gornja Vrba“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.

KLASA: 311-01/22-01/03
URBROJ:2178-28-02-22/5
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. godine
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15. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA O
PODRUČJU ODGOVORNOSTI I DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Na temelju članka 31. Zakona o
vatrogastvu ( „Narodne novine" br.
125/19), članka 7.,12. i 13. Zakona o
ustanovama ( „Narodne novine" br. 76/ 93,
29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članaka27. i
35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne
novine" br. 33 / 01.,60/ 01.- vjerodostojno
tumačenje, 129 / 05., 109 / 07., 125/ 08.,
36 / 09., 150/ 11, 144/ 12, 19/ 13,137/15,
123/17, 98/ 19, 144/ 20 ), i članka 30.
Statuta Općine Gornja Vrba (Službene
novine Općine Gornja Vrba br. 01/21),
Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 6.
sjednici održanoj dana 31.03.2022.
donijelo je:
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za zaključenje
Sporazuma o području odgovornosti i
djelovanja Javne vatrogasne postrojbe
Grada Slavonskog Broda

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Gornja
Vrba“.……………………………………
………...........................

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.

KLASA: 024-02/22-01/01
URBROJ:2178-28-02-22/1
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. godine

I.
Daje se suglasnost za zaključenje
Sporazuma o području odgovornosti i
djelovanja Javne vatrogasne postrojbe
Grada
Slavonskog
Broda
(dalje:
Sporazum), koji će se sklopiti između
Grada Slavonskog Broda, Općine Gornja
Vrba i Općine Bukovlje, kao osnivača
Javne
vatrogasne
postrojbe
Grada
Slavonskog Broda, Kaje Adžić 10b,
Slavonski
Brod
prema
prijedlogu
Sporazuma koji je sastavnim dijelom ovog
Zaključka.
II.
Sporazum iz točke I. ovog
Zaključka
sklapaju
predsjednici
predstavničkih tijela osnivača Javne
vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog
Broda.

OPĆINA GORNJA VRBA
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16. ETIČKI KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA
VRBA
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona
o sprječavanju sukoba interesa (Narodne
novine broj 143/21) i č i članka 30. Statuta
Općine Gornja Vrba (Službene novine Općine
Gornja Vrba br. 01/21), Općinsko vijeće
Općine Gornja Vrba na 6. sjednici održanoj
dana 31.03.2022. donijelo je

tijela Općinskog vijeća odnose se i na
načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji
političkih dužnosti).
(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II.
Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke
3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve sobe
koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao
na sjednicu Općinskog vijeća.

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA
ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 4.
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini
pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se
neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od
druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju
rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla,
spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika,
vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja,
bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog
stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva
ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu,
tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na
temelju privatnih odnosa sa službenikom ili
dužnosnikom Općine Gornja Vrba
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni
drug nositelja političke dužnosti, životni
partner i neformalni životni partner, njegovi
srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre,
posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se
prema drugim osnovama i okolnostima
opravdano
mogu
smatrati
interesno
povezanima s nositeljem političke dužnosti
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o
javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti,
zakup, najam, koncesije i koncesijska
odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje
gospodarstva,
stipendije
učenicima
i
studentima, sufinanciranje prava iz programa
javnih potreba
i druge potpore koje se
isplaćuje iz proračuna Općina
3. potencijalni sukob interesa je situacija kada
privatni interes nositelja političkih dužnosti
može utjecati na nepristranost nositelja
političke dužnosti u obavljanju njegove
dužnosti
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je
privatni interes nositelja političkih dužnosti
utjecao ili se osnovano može smatrati da je

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Etičkim kodeksom uređuje
sprječavanje sukoba interesa između privatnog
i javnog interes u obnašanju dužnosti članova
Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća, način praćenja primjene
Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o
povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja
od značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Članak 2.
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje
integriteta, objektivnosti, nepristranosti i
transparentnosti u obnašanju dužnosti članova
Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća, promicanje
etičnog
ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na
temeljnim društvenim vrijednostima i široko
prihvaćenim dobrim običajima te jačanje
povjerenja građana
u nositelje vlasti na
lokalnoj razini.
(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava
primjerene razine odgovornog ponašanja,
korektnog odnosa i kulture dijaloga u
obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na
savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost,
objektivnost i odgovornost u obavljanju
dužnosti članova Općinskog vijeća i članova
radnih tijela Općinskog vijeća.
Članak 3.
(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja
članova Općinskog vijeća i članova radnih
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utjecao na nepristranost nositelja političke
dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
4.
uznemiravanje je svako neprimjereno
ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj
ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog
dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i
svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te
stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih
ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti
koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili
ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je
odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje
ili ga je prijavila, uključujući spolno
uznemiravanje.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom
kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se
jednako na muški i ženski rod.
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u
obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih
temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti
očuvanja i razvijanja povjerenja građana u
nositelje političkih dužnosti i institucije
općinske vlasti u kojima djeluju
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe,
zabrane diskriminacije i povlašćivanja te
zabrane uznemiravanja
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije
u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane
korištenja dužnosti za osobni probitak ili
probitak povezane osobe, zabrane korištenja
autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih
poslova, zabrane traženja ili primanja darova
radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te
zabrane davanja obećanja izvan propisanih
ovlasti
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju
javnih pitanja
7. javnosti rada i dostupnosti građanima
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji
imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne
diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate
rad tijela općinske vlasti
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
10. iznošenja službenih stavova u skladu s
ovlastima
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su
izabrani, odnosno imenovani
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12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje
su izabrani, odnosno imenovani
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u
čijem donošenju sudjeluju, korištenjem
relevantnih izvora informacija, trajnim
usavršavanjem i na druge načine
14.
prihvaćanja
dobrih
običaja
parlamentarizma
te
primjerenog
komuniciranja,
uključujući
zabranu
uvredljivog govora;
15.
odnosa prema službenicima i
namještenicima upravnih odjela Općine koji se
temelji na propisanim pravima, obvezama i
odgovornostima obiju strana, isključujući
pritom svaki oblik političkog pritiska na
upravu koji se u demokratskim društvima
smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje
naloga za protupropisnog postupanja, najava
smjena slijedom promjene vlasti i slično)
16. redovitog puta komuniciranja sa
službenicima i namještenicima, što uključuje
pribavljanje
službenih
informacija
ili
obavljanje službenih poslova, putem njihovih
pretpostavljenih
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje
poštovanje pravnih propisa i procedura koji se
tiču njihovih obveza kao nositelja političkih
dužnosti.
(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje
da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze
koje proizlaze iz političke dužnosti koju
obavljaju.
Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s
ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje
je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA
NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu
radi predlaganja donošenja odluke na
Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na
sjednici Općinskog vijeća ili sjednici radnog
tijela Općinskog vijeća.
Članak 9.
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Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo
jednakosti pred zakonom.
Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
utjecati na donošenje odluke radnog tijela
Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća
radi osobnog probitka ili probitka povezane
osobe.
IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti
se od sudjelovanja u donošenju odluke koja
utječe na njegov poslovni interes ili poslovni
interes s njim povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE
ETIČKOG KODEKSA
Članak 12.
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički
odbor i Vijeće časti.
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a
Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i
Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko
vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog
odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata
članova Općinskog vijeća (alternativa: na
mandat od 4 godine)
Članak 13.
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz
reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u
lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga
odbora ne može biti nositelj političke dužnosti,
niti član političke stranke, odnosno kandidat
nezavisne liste zastupljene u Općinskom
vijeću.
(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda
vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti
i jedan iz oporbe.
Članak 14.
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje
se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u
lokalnoj zajednici.
(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu
biti nositelj političke dužnosti, niti članovi
političke stranke, odnosno kandidati nezavisne
liste zastupljene u Općinskom vijeću.

Članak 15.
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu
inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća,
člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog
tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika
upravnog tijela Općine ili po prijavi građana.
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime
prijavitelja, ime i prezime nositelja političke
dužnosti koji se prijavljuje za povredu
odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje
odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena.
Etički odbor ne postupa po anonimnim
prijavama.
(3) Etički odbor može od podnositelj prijave
zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna
pojašnjenja i očitovanja.
Članak 16.
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke
dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i
poziva ga da u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi
pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i
okolnostima u prijavi.
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi
pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s
vođenjem postupka po prijavi.
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici
većinom glasova.
Članak 17.
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od
zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću
donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana
Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u
postupku po prijavi i u odlučivanju.
Članak 18.
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa
Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati
upozorenje ili preporuku nositelju političke
dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja
sukoba interesa odnosno za usklađivanje
načina djelovanja nositelja političke dužnosti s
odredbama Etičkog kodeksa.
(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj
političke dužnosti može u roku od 8 dana od
dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću
časti.
Članak 19.
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(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici
većinom glasova svih članova u roku od 15
dana od dana podnesenog prigovora.
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i
potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti
prigovor i preinačiti ili poništiti odluku
Općinskog vijeća.
Članak 20.
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti
primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i
načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Gornja Vrba.
(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i
Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad
i druga primanja sukladno Odluci o naknadi i
drugim primanjima članova Općinskog vijeća i
radnih tijela Općinskog vijeća.
Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti
objavljuju se u Službenim novinama Općine
Gornja Vrba i na mrežnoj stranici Općine
Gornja Vrba.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana
nakon objave u „Službenim novinama Općine
Gornja Vrba”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.

KLASA: 004-01/22-01/01
URBROJ: 2178-28-02-22-1
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. god.
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17. ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU KANDIDATA ZA IMENOVANJE MRTVOZORNIKA ZA
PODRUČJE OPĆINE GORNJA VRBA
Na temelju članka 230. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18,
125/19), članka 4.
Pravilnika o načinu pregleda umrlih te
utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Narodne
novine broj 46/11,
6/13 i 63/14) i članka 30. Statuta Općine

KLASA: 500-01/22-01/01
URBROJ: 2178-28-02-22-3
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. god.

Gornja Vrba („Službene novine Općine
Gornja Vrba“ br.1/21) Općinsko vijeće
Općine Gornja Vrba na 6 sjednici održanoj
31.03.2022.godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prijedlogu kandidata za imenovanje
mrtvozornika
za područje Općine Gornja Vrba
Članak 1.
Za mrtvozornika za područje Općine
Gornja Vrba predlaže se imenovanje:
- Bruno Perković, dipl. med.tech.;
Članak 2.
Zaključak se upućuje Županijskoj
skupštini Brodsko-posavske županije na
daljnje odlučivanje.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenim

novinama Općine Gornja Vrba”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA

Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.
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18. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA
RAZDOBLJE OD 01. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
Temeljem članka 35. Zakona o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka
30. Statuta
Općine Gornja Vrba
(„Službene
novine Općine Gornja
Vrba“.br. 1/21.) Općinsko vijeće Gornja
Vrba na svojoj 6.sjednici održanoj
31.03.2022.g.
donijelo
je:……………………….

KLASA: 024-01/22-01/13
URBROJ: 2178-28-02-22-2
Gornja Vrba, 05.04.2022.god.

Z A K LJ U Č A K
I.
Usvaja se Izvješće o radu
Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba
za razdoblje od 01. srpnja 2021. do 31.
prosinca 2021. godine.
II.
Izvješće iz točke I. sastavni je dio
ovog Zaključka.
III.
Ovaj zaključak će se objaviti u
„Službenim novinama Općine Gornja
Vrba“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag. iur.

OPĆINA GORNJA VRBA
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19. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U
PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU
Na temelju članka 17. Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne novine“
broj: 16/19) i članka 30. Statuta Općine
Gornja Vrba („Službene novine Općine
Gornja Vrba“. br. 1/21.) Općinsko vijeće
Gornja Vrba na svojoj 6. sjednici održanoj
31.03.2022. g. donijelo je:

KLASA: 240-01/22-01/05
URBROJ: 2178-28-02-22-2
Gornja Vrba, 05.04.2022.god.

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA
U PODRUČJU PRIRODNIH
NEPOGODA ZA 2021. GODINU
I.
Usvaja se izvješće o izvršenju plana
djelovanja u području prirodnih nepogoda
za 2019. godinu, KLASA: 240-01/2201/05, URBROJ: 2178-28-02-22-2 od
31.03.2022.godine.
II.
Izvješće iz točke 1 ovog Zaključka
prilaže se ovom zaključku i njegov je
sastavni dio.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Gornja Vrba“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
Predsjednica Općinskog vijeća:
Dunja Odobašić, mag.iur.

OPĆINA GORNJA VRBA
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20. ZAKLJUČAK U SVEZI DAVANJA MIŠLJENJA O NACRTU PROVEDBENIH AKATA
STRATEGIJE RAZVOJ URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD ZA FINANCIJSKO
RAZDOBLJE 2021.-2027. – KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I
KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA
Na temelju članaka 27. i 35.
Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15-ispravak, 123/17,
98/19, 144/20), članka 30. Statuta Općine
Gornja Vrba, točke 2.3. Smjernica za
uspostavu urbanih područja i izradu
strategija razvoja urbanih područja za
financijsko razdoblje 2021.-2027., na
6.sjednici Općinskog vijeća Općine Gornja
Vrba održanoj dana 31.03. 2022. godine,
donesenje:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dunja Odobašić, mag.iur.

KLASA:024-01/22-01/05
URBROJ:2178-28-02-22/6
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022. godine

ZAKLJUČAK
u svezi davanja mišljenja o nacrtu
provedbenih akata Strategije razvoja
Urbanog područja Slavonski Brod za
financijsko razdoblje 2021.-2027. –
Komunikacijske strategije i
Komunikacijskog akcijskog plana

I.
Općinsko vijeće Općine Gornja
Vrba razmotrilo je dostavljeni nacrt
provedbenih akata Strategije razvoja
Urbanog područja Slavonski Brod za
financijsko razdoblje 2021.-2027. –
Komunikacijske strategije i
Komunikacijskog akcijskog plana te za iste
daje
POZITIVNO MIŠLJENJE.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenim novinama Općine Gornja
Vrba“.

OPĆINA GORNJA VRBA
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21. ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA VRBA
Na temelju članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br: 81/15.-pročišćen
tekst) i čl. 10. Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
22/15), Općinsko vijeće općine Gornja
Vrba
na
06. sjednici
održanoj
31.03.2022. godine donijelo je:
ODLUKU o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Gornja Vrba,
Članak 1.
Daje se na prodaju, putem javnog
natječaja prikupljanjem pisanih ponuda,
nekretnine
u vlasništvu općine Gornja Vrba,i to:
- oranica oznake k.č. 517/1,
zk.ul.1619 k.o. Vrba.
Ukupna površina zemljišta iznosi
3600 m2, procijenjene vrijednosti
sveukupno 212.282,00 kn.
oranica Vrbsko polje oznake
k.č. 38/33, zk.ul.1276 k.o. Vrba.
Ukupna površina zemljišta iznosi
3786 m2, procijenjene vrijednosti
sveukupno 189.300,00 kn
- oranica Vrbsko polje oznake k.č.
38/34, zk.ul.1276 k.o. Vrba.
Ukupna površina zemljišta iznosi
3918 m2, procijenjene vrijednosti
sveukupno 195.900,00 kn
Procjena nekretnina izvršena je po
ovlaštenom sudskom vještaku za procjenu
nekretnina.
Članak 2.
Početna prodajna cijena nekretnina
iz članka 1. ove odluke utvrđuje se :
- za kč. br. 517/1 u iznosu od
213.000,00 kn;
- za kč. br. 38/33 u iznosu od
190.000,00 kn

OPĆINA GORNJA VRBA

-

za kč.br. 38/34 u iznosu od
196.000,00 kn

Članak 3.
U skladu s ovom odlukom
Općinski načelnik objaviti će natječaj za
prodaju nekretnine opisane u članku 1. ove
Odluke.
U natječaju će se naznačiti način i
rok isplate kupoprodajne cijene kao i pravo
prodavatelja da odustane od prodaje u
svako doba prije potpisivanja ugovora bez
snošenja novčanih i svih drugih
eventualnih posljedica.
Članak 4.
Natječaj se provodi
zatvorenih pisanih ponuda.

sustavom

Članak 5.
Kriterij za odabir najpovoljnije
ponude utvrđuje se najviša ponuđena
cijena.
Članak 6.
Otvaranje pristiglih ponuda provest
će povjerenstvo od tri člana, kojeg imenuje
Općinski načelnik.
Postupak otvaranja i obrade ponuda
Povjerenstvo i Općinski načelnik provest
će sukladno odredbama članka 11. do 13. u
uvodu citirane Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Gornja Vrba“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dunja Odobašić, mag.iur.
KLASA:406-01/22-01/02
URBROJ:2178-28-02-22/3
U Gornjoj Vrbi, 31.03.2022.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
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5. ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE GORNJA VRBA
Na temelju članka 48.
Zakona o Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 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, 144/20) i čl. 46. Statuta
Općine Gornja Vrba (“Službene novine
Općine Gornja Vrba” broj 1/21) Općinski
načelnik Općine Gornja Vrba donosi:
ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA OPĆINE GORNJA
VRBA
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Etičkim kodeksom službenika i
namještenika
Jedinstvenog
upravnog
odjela
Općine
Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Etički
kodeks) uređuju se etička načela i pravila
dobrog
ponašanja službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Gornja
Vrba
(u
daljnjem tekstu: zaposlenici), utemeljena
na Ustavu, zakonima i drugim propisima
Republike Hrvatske, propisima Općine
Gornja Vrba i pravilima struke.
Članak 2.
Etički kodeks sadrži pravila dobrog
ponašanja zaposlenika u međusobnim
odnosima,
odnosima s mještanima, strankama i
partnerima.
Članak 3.
Svrha
Etičkog
kodeksa
je
promicanje etičkih načela, moralnih načela
i vrijednosti u ponašanju zaposlenika
općinske
uprave u službi, s ciljem
ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog
interesa, te povjerenja građana u službi u
lokalnoj samoupravi.

OPĆINA GORNJA VRBA

II.ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I
UGLEDA SLUŽBE
Članak 4.
U obavljanju službe zaposlenici su
dužni postupati u skladu s Ustavom,
zakonima, drugim propisima i pravilima
struke te se pridržavati temeljnih načela.
Članak 5.
Službenici su dužni postupati
učinkovito sa što manje troškova i
uloženog
vremena
i
u najkraćem mogućem roku osigurati
transparentno i pouzdano ostvarenje prava
i
interesa korisnika usluga i interesa Općine
Gornja Vrba. Zaposlenici dužni su
obavljati
poslove savjesno i stručno, ostvarivati
postavljene im ciljeve te su odgovorni za
svoje
postupke i rezultate rada.
Članak 6.
(1) U obavljanju privatnih poslova
zaposlenici ne smiju koristiti službene
oznake ili autoritet radnog mjesta u
općinskim tijelima.
(2 ) Službeniku je zabranjeno zahtijevati
ili primati darove za osobnu korist ili korist
općine, radi povoljnog rješenja predmeta
koji se vodi pred upravnim tijelom općine,
kao i davati darove ili bilo kakve koristi
službeniku u drugim tijelima lokalne
odnosno javne vlasti ili njegovom srodniku
radi ostvarivanja vlastite koristi.
Članak 7.
(1) U obavljanju poslova, kao i pri
iznošenju stavova tijela Općine Gornja
Vrba
i
osobnih
stavova
te u ponašanju na javnom mjestu
službenici i namještenici dužni su paziti na
osobni ugled, ugled službe i na povjerenje
stranaka u obavljanju službe
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III.ODNOS SLUŽBENIKA PREMA
GRAĐANIMA
Članak 8.
Zaposlenici su dužni zakonito i s
pažnjom postupati prema imovini Općine
Gornja Vrba koja im je povjerena u
vrijeme obavljanja službe i ne smiju je
koristiti za postizanje osobnog interesa ili
druge nezakonite aktivnosti.
Članak 9.
(1) Službenik postupa jednako prema svim
građanima,
bez
diskriminacije
ili
povlašćivanja
na
osnovi
dobi,
nacionalnosti,
etničke
ili
socijalne
pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla,
političkih ili vjerskih uvjerenja ili
sklonosti,
invalidnosti,
obrazovanja,
socijalnog položaja, spola, bračnog ili
obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili
na
bilo
kojoj
drugoj
osnovi.
(2) Službenik postupa s posebnom
pažnjom prema osobama s invaliditetom i
drugim osobama s posebnim potrebama.
Članak 10.
(1) Službenici su u odnosu prema
građanima dužni postupati u interesu
grada, pružajući građanima kvalitetnu i
stručnu uslugu.
(2) Službenici su obvezni pružiti javnosti
sve potrebne informacije o obavljenim
poslovima, sukladno propisima kojima se
uređuje pravo na pristup informacijama.
(3) Službenici su dužni zaštititi privatnost i
osobne podatke do kojih dođu u svom radu
te čuvati povjerljivost predmeta, sukladno
propisima o zaštiti podataka.
IV.MEĐUSOBNI ODNOSI
OPĆINSKIH SLUŽBENIKA
Članak 11.
Međusobni
odnosi
općinskih
službenika temelje se na uzajamnom
poštivanju,
suradnji,
povjerenju,
pristojnosti i strpljenju.
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Članak 12.
(1) U obavljanju dužnosti službenici ne
smiju ometati jedni druge.
(2) U službama općine poticat će se timski
rad i komunikacija te radni dogovori
između službenika i njihovih neposredno
nadređenih, u cilju razvijanja kulture
razgovora, savjetovanja i unapređenja rada.
V. JAVNI ISTUPI SLUŽBENIKA
Članak 13.
U cilju kvalitetnog i ekonomičnog
obavljanja službe čelnik upravnog tijela
poticat
će
službenike
na
stalno
usavršavanje te stjecanje novih korisnih
znanja i vještina.
Članak 14.
(1) U svim oblicima javnih nastupa i
djelovanja u kojima predstavlja općinu,
službenik iznosi službene stavove, u skladu
s propisima, dobivenim ovlastima,
stručnim znanjem i odredbama Etičkoga
kodeksa.
(2) U javnim nastupima u kojima ne
predstavlja općinu, a koji su tematski
povezani s poslovima iz nadležnosti
općine, službenik mora istaknuti da iznosi
osobne
stavove.
(3) Pri iznošenju stavova, kako osobnih,
tako i stavova općiner, službenik je dužan
paziti na osobni ugled i ugled općine.
VI.PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE
ETIČKOG KODEKSA
Članak 15.
(1) Građani i službenici mogu se obratiti
čelniku upravnog tijela općine pritužbom
na ponašanje pojedinog službenika, za koje
smatraju da je protivno odredbama
Etičkoga
kodeksa.
(2) Čelnik tijela imenuje povjerenika za
etiku iz reda službenika općinske uprave,
sukladno odredbi čl.15 Etičkog kodeksa
državnih službenika (Narodne novine
br.40/11).
(3) Povjerenik za etiku provodi postupak
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ispitivanja osnovanosti pritužbe te
priprema izvješće čelniku tijela o
provedenom postupku, u roku od 30 dana
od
dana
primitka
pritužbe.
(4) Prije davanja odgovora na pritužbu,
povjerenik za etiku saslušat će službenika
na kojeg je pritužba upućena.
(5) Čelnik tijela dužan je dati odgovor
podnositelju pritužbe u roku od 60 dana od
dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o
poduzetim radnjama.
VII. UPOZNAVANJE NOVIH
SLUŽBENIKA SA ETIČKIM
KODEKSOM
Članak 16.
Čelnik upravnog tijela ili osoba
koju on ovlasti, dužni su upoznati
službenike, odnosno one koji se primaju u
službu u Općinu Gornja Vrba, s odredbama
ovog Kodeksa.
VIII. JAVNOST ETIČKOGA
KODEKSA
Članak 17.
(1) Etički kodeks ističe se na vidnom
mjestu u tijelu općine.
(2) Etički kodeks objavit će se na webstranici općine i u Službenim novinama
Općine Gornja Vrba.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 18.
Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana
nakon objave u Službenim novinama
Općine Gornja Vrba.
Općinski načelnik
Ivan Vuleta, dipl. ing

KLASA:004-01/22-01/02
URBROJ: 2178-28-01-22-1
U Gornjoj Vrbi, 28.02.2022. godine
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6. IZVJEŠĆE OPĆINE GORNJA VRBA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
ZA 2021. GODINU
1. OPĆI PODACI
Tablica 1. Opći podaci o Općini Gornja Vrba i davatelja javne usluge prikupljanja za Općinu Gornja
Vrba
Naziv JLS
OPĆINA GORNJA VRBA
Površina JLS
20,16 km2
Broj stanovnika
2512 (Popis 2011)
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
JAKOB BECKER d.o.o.
koje djeluje na području JLS
Naziv davatelja javne usluge prikupljanja
JAKOB BECKER d.o.o.
posebnih kategorija otpada koje djeluje na
području JLS
Obveznik dostave podataka o količinama i
JAKOB BECKER d.o.o.
vrstama otpada u Registar onečišćavanja u
okoliš (ROO)1 za Općinu Gornja Vrba
Datum dostave podataka o količinama i vrstama
Do 01.03.2022.god
otpada u ROO za 2021.
Specifična količina komunalnog otpada, po
0,41 kg po stanovniku
stanovniku obuhvaćenom organiziranim
odvozom, za 2021.godinu
Obuhvaćenost stanovništva organiziranim
100%
skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u
%.
Broj reciklažnih dvorišta
1
Broj eko otoka
Eko otoci (zeleni otoci) ukljonjeni zbog
neurednog okoliša, ostavljano sve vrste smeća,
od miješanog do životinjskog porijekla.
Mjesto odlaganja otpada - odlagalište
Čistoća Županja i Odlagalište Nova Gradiška
Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za
2020.godinu, iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x
365) = kg/stan/dan
2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM
2.1. Infrastruktura za gospodarenje otpadom
Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području Općine
Gornja Vrba prikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku.
2.1.1. Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom
Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području Općine Gornja Vrba
Red.
Naziv osobe
Ključni broj
Količina
Broj reciklažnih
Adresa
lokacije
koja upravlja
prikupljenog
odvojeno
dvorišta
br.
reciklažnog dvorišta otpada2
prikupljenog
reciklažnim
1
2

Dostava podataka obveznika sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ 87/15)

ključni broj otpada propisan Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15)
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dvorištem
otpada prema
vrsti u 2021. (t)
1.
JAKOB
1
Vrbska ulica 16,
15,39 t
BECKER d.o.o.
Gornja Vrba
Tablica 3. Popis eko otoka na području Općine Gornja Vrba
Red.
br.

1.

Naziv davatelja javne
usluge

Nema eko otoka

Adresa lokacije eko otoka

-

Ključni broj
prikupljenog
otpada

-

Količina
odvojeno
prikupljenog
otpada prema
vrsti u 2021.
(t)
-

Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta i nazivi naselja u kojem se prikuplja otpad posredstvom
istih
Naziv osobe
Nazivi naselja u
Količina
Broj mobilnih
kojem
se
prikuplja
Ključni
broj
odvojeno
koja
upravlja
Red.
jedinica i adresa otpad posredstvom
prikupljenog
prikupljenog
mobilnim
sjedišta
mobilne
istih
br.
otpada
otpada prema
reciklažnim
jedinice
vrsti u 2021.
dvorištem
(t)
1.
Ne postoje
mobilno
reciklažno
dvorište
Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta na području Općine Gornja Vrba
Izgradnja i
Izgradnja i
Nabavka opreme u 2021.
Ukupno opreme
3
4
opremanje RD
opremanje RD u
do kraja 2020.
2021. godini
god.
Reciklažno
Da, novi spremnici
dvorište od ranije
postoji u sklopu
prostora JAKOB
BECKER d.o.o.

Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine Gornja
Vrba
Izgradnja i opremanje RD Trenutno odlaganje
Količina
Predviđena lokacija za
za građevni otpad-navesti građevnog otpadaodloženog
izgradnju plohe za
predviđenu lokaciju i svu lokacija
građevnog
odlaganje građevnog
ishođenu dokumentaciju
otpada (t)
otpada koji sadrži azbest5
Ne postoji
Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području Općine Gornja
Vrba
3

Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
Navesti svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD)
5
Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13,
73/17, 14/19, 98/19)
4
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Izgradnja i opremanje
Trenutna lokacija
Ključni brojevi
Ključni brojevi
kompostane- navesti
odlaganja
otpada koji se
otpada koji su
predviđenu lokaciju i svu
biorazgradivog otpada
oporabljuju u
predviđeni za
ishođenu dokumentaciju
kompostani
oporabu u
kompostani
Ne postoji, korisnici sami
kompostiraju bio otpad
(kućno kompostiranje)

3. PODACI O LOKACIJAMA
UKLANJANJU

ONEČIŠĆENIM

OTPADOM

I

NJIHOVOM

Na području Općine Gornja Vrba u 2021.nisu evidentirane nove lokacije divljih odlagališta.
Tablica 8. Provedba mjera uklanjanja otpada
Red.br.
Lokacija otpadom
onečišćenog tla
1.

_

_

_

Ukupna količina
odbačenog
otpada
_

Sanirano
Da/Ne
_

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE GORNJA VRBA
Općina Gornja Vrba je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022.god., kako bi se
uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.
Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Gornja Vrba za razdoblje 2017.-2022.god., s osvrtom
na 2021.
JLS je izradila PGO temeljem ZOGO

DA

Puni naziv PGO6

Plan objavljen u Službenom glasilu7
Ishodovana suglasnost BPŽ (čl.
ZOGO)8

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA
RAZDOBLJE 2017.-2022. godine, Odluka o
dopuni Plana gospodarenja otpadom za
2017. - 2022. godine
1/2018, 5/2018
21. DA, 05.11.2018.godine

Izrađeno Izvješće o provedbi PGO
u 2020. god.
Izvješće iz 2020. objavljeno u Službenom
glasilu9
Broj Službenog glasnika u kojem će biti
objavljeno Izvješće o provedbi PGO
u 2021. god.

DA
1/2021, „Službene novine Općine Gornja Vrba“
2/2022, „Službene novine Općine Gornja Vrba“

6

Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo

7

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen
Upisati datum

8

9
9

Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće
Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće
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5. PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA
OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE GORNJA VRBA
Tablica 10. Kućno kompostiranje
Provedene aktivnosti do kraja 2020.

Provedene aktivnosti u 2021.
Isto kao i prethodne godine

Da, kućnim kompostiranjem smanjene količine
miješanog komunalnog otpada
Oprema za biorazgradivi otpad do kraja 2020.

Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2021.

Ne

Ne

Tablica 11. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2021.godini
Vrsta otpada
Sakupljeno otpada (t)
Oporabljeno otpada (t)
Neiskoristivi dio
otpada odložen na
odlagalište (t)
Papir i karton
6,68
6,68
metal
0
0
staklo
4,07
4,07
plastika
1,08
1,08
Glomazni otpad
3,56
3,56
2,1

Tablica 12. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2021. godini
Aktivnosti
Informativna publikacija o
Provođene Informativno-edukativne aktivnosti podjelom letaka za
gospodarenju otpadom
odvojeno skupljanje otpada, prilikom dodjele kanti za papir
Specijalizirani prilog u
medijima (televizija ili radio)
Uspostava mrežne stranice o
gospodarenju otpadom
Edukacije o gospodarenju
Na Internet starnici www.gornja-vrba.hr postavljena mogućnost
otpadom10
preuzimanja prijave nepropisno odbačenog otpada
Obilježavanje datuma
vezanih za zaštitu okoliša
Tablica 13. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2021. prema Planu gospodarenja otpadom
Grada/Općine za razdoblje 2017.-2022.godine
Predviđene mjere PGO za 2021.
Nabava spremnika za odvojeno
skupljanje papira

10
11

Provedene mjere u 2021.

Napomena11

Podijeljene kante svim
kućanstvima za prikupljasnje
papira

Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima
Navesti razloge zašto nisu provedene mjere
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6. IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Gornja Vrba su tijekom 2021. godine korištena sredstva EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva komunalnih
poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku u tablicama 14., 15. i 16.
Tablica 14. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta
Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta
Godina provedbe

Svrha

do 2020.

Izvor sredstava (kn)
Vlastita
FZOEU/EU
-

-

-

-

Nije planirano
tijekom 2021.
Nije planirano

Tablica 15. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom12 i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

Godina provedbe

Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti
Izvor sredstava (kn)
Svrha
Vlastita
FZOEU/EU
Počeo postupak nabave kanti za odvojeno prikupljanje papira

do 2020.

12

Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu
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Nabavljene i podijeljene kante za prikupljanje papira
tijekom 2021.

14.132,57 kn

81.521,18 kn

Tablica 16. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
Godina provedbe

Svrha

Izvor sredstava (kn)
Vlastita
FZOEU/EU

do 2020.
Nije bilo lokacija za saniranje
tijekom 2021.
Nije bilo lokacija za saniranje
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7. ZAKLJUČAK
Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su
tablicom u nastavku.
Tablica 17. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2021. na području Grada/Općine
Cilj

Stanje (2020.)

Cilj do 2022. godine: 539,44 t
t
Cilj 1.1. Smanjiti ukupnu količinu Planirano: 2021. godine:
proizvedenog komunalnog otpada za Stanje: 2015. godine: 567,84 t
Stanje: 2019. godine: 596,84 t
5% u odnosu na 2015. godinu
Stanje: 2021. godine: 378,04 t

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60%
mase proizvedenog komunalnog
otpada (prvenstveno papira, stakla,
plastike, metala i biootpada)

Cilj 1.3. Odvojeno prikupiti 40%
mase proizvedenog biootpada iz
komunalnog otpada
Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje
od 25% mase proizvedenog
komunalnog otpada

Datum:

13

Cilj do 2022. godine: 360,00 t
Planirano: 2021. godine:
t
Stanje: 2015. godine: 567,84 t
Stanje: 2019. godine: 596,84 t
Stanje: 2021. godine: 378,04 t
Cilj do 2022. godine:
Planirano: 2021. godine:
Stanje: 2015. godine:
Stanje: 2019. godine:
Stanje: 2021. godine:

t Bio otpad se ne prikuplja
t (kućno kompostiranje)
t
t
t

Cilj do 2022. godine:
Planirano: 2021. godine:
Stanje: 2015. godine:
Stanje: 2019. godine:
Stanje: 2021. godine:

t
t
t
t
t

Načelnik13

Potpis i pečat
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7. PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA VRBA
ZA 2022. GODINU
Na temelju članka 10. i 11. Zakona
o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i
04/18.) i čl. 45. Statuta Općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 1/18“),
načelnik Općine
Gornja Vrba donio je sljedeći:
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Gornja Vrba za 2022.
godinu
I.
Ovim Planom prijma u službu
utvrđuje se prijam službenika i
namještenika u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gornja Vrba za 2022. godinu.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno
značenje korišteni u ovom Planu odnose
se jednako na muški i ženski rod, bez
obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu.

radna mjesta će se popunjavati sukladno
Zakon o službenicima inamještenicima u
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi.
VI.
Plan prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Gornja Vrba za 2022.
godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objavljuje se u Službenim novinama
Općine Gornja Vrba.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Vuleta, dipl. ing.

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2178-28-22-01-1
Gornja Vrba, 04.02. 2022.godine

II.
Plan prijma u službu sadrži stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta te
potreban broj službenika namještenika na
neodređeno vrijeme.
III.
U Općini Gornja Vrba
u
Jedinstvenom
upravnom
odjelu
zaposleno je 4 službenika i 1 namještenik
na neodređeno vrijeme.
IV.
U Jedinstveni upravni odjel Općine
Gornja Vrba u 2022. ne planira se prijam
na neodređeno vrijeme. U Jedinstveni
upravni odjel Općine Gornja Vrba u 2022.
ne planira se prijam vježbenika.
V.
U skladu s ovim planom prijma
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