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36.  I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2022. 

GODINU 

 

 
Na temelju članka 42., 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 30. 

Statuta Općine Gornja Vrba („Službene novine Općine Gornja Vrba” br. 01/21) Općinsko vijeće Općine 
Gornja Vrba na svojoj 9. sjednici održanoj 19.prosinca 2022. godine donijelo je: 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Proračuna općine Gornja Vrba za 2022. godinu 

 

I. OPĆI DIO 
Članak 1. 

U Proračunu općine Gornja Vrba za 2022.godinu («Službene novine Općine Gornja Vrba» 
br. 8/2021.) članak 1. mijenja se i glasi: 
„Proračun općine Gornja Vrba za 2022. godinu sastoji se od: 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
PLAN ZA 

2022. 
POVEĆANJE/ 
SMANJENJE 

NOVI PLAN   
za 2022. 

INDEKS 

  PRIHODI UKUPNO 13.468.000 -1.629.201,95 11.838.798,05 87,9 

6 Prihodi poslovanja 13.268.000 -2.009.201,95 11.258.798,05 84,9 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 200.000 380.000,00 580.000,00 290,0 

  RASHODI UKUPNO 14.158.000 -2.954.951,47 11.210.798,53 79,2 

3 Rashodi poslovanja 7.444.000 -866.898,87 6.584.851,13 88,5 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.714.000 -2.088.052,60 4.625.947,40 68,9 

  RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) -690.000 1.317.999,52 627.999,52 91,0 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA         

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 0 0 0,0 

5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova 310.000 138.552,12 448.552,12 144,7 

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -310.000 -138.552,12 -448.552,12 144,7 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA     (VIŠAK 
PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE)         

9 Ukupni donos viška iz prethodnih godina 1.000.000 
 

2.931.447,94 0,0 

 
Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se 
pokriti/rasporediti 1.000.000 -1.179.447,40 -179.447,40  

VIŠAK/MANJAK                                                                                          
+ NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA                                                    
+ RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA 0 0 0   

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod 
uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE 
POKRITI/RASPOREDITI. 

 
Članak 2. 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
„Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2022. 

godinu mijenjaju se i dopunjuju u računu prihoda i rashoda kako slijedi: 
 
 

II.  POSEBNI DIO 
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Članak 3. 
Članak 3. mijenja se i glasi: 

 
„Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajmova povećavaju se odnosno umanjuju po nositeljima, korisnicima i 
potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna prema programima, aktivnostima i 
projektima kako slijedi: 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
14 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
15 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
16 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
17 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
18 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
19 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
20 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
21 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
22 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
23 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
24 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
25 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
26 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
27 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 

 
 

Članak 4. 
 

       Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Vrba primjenjuju se od 01. siječnja 
2022.godine, a bit će objavljene u „Službenim novinama Općine Gornja Vrba“ i na web stranici 
Općine Gornja Vrba. 
 
 

PREDSJEDNICA   
        OPĆINSKOG VIJEĆA:  

    Dunja Odobašić, mag.iur. 
 
 
 
 

KLASA: 400-03/22-01/06 
URBROJ: 2178-28-02-22-2 
Gornja Vrba, 19.prosinca 2022.godine 
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37.  IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 
 

 

Na temelju stavka 1. članka 72. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne 

novine”  br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 

30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službene 

novine Općine Gornja Vrba“ br. 1/21), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 09. sjednici održanoj  19. 12. 2022. 

godine, donijelo je: 

 

Izmjene P R O G R A M A 

održavanja komunalne infrastrukture 

u općini Gornja Vrba za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 U članku 3., stavak 2., alineja 1. 

mijenja se i glasi:  

- održavanje nogostupa na 

području Općine            

17.000,00 

(opseg poslova: obnova 

dijelova pješačke staze u Ulici 

Miroslava Naletilića u Donjoj 

Vrbi) 

 

 U istom članku, stavku 2. dodaje se 

alineja 3. koja glasi:  

- Dovođenje u prvobitno stanje 

kolnih prilaza nakon izgradnje 

biciklističke staze u Ul. vrbskih 

žrtava u Gornjoj Vrbi         

125.000,00 

(opseg poslova: cca dvadeset 

kolnih prilaza – jednom nakon 

završetka radova na 

biciklističkoj stazi) 

 

 U istom članku, u stavku 3., broj 

480.000,00 mijenja se u broj 222.000,00. 

 

 

Članak 2. 

 U članku 4., stavak 2., u alineji 1., 

broj 200.000,00 mijenja se u broj 

485.500,00. 

 U istom članku, stavak 2., u alineji 

2., broj 350.000,00 mijenja se u broj 

621.000,00. 

 U istom članku, stavak 2., alineji 4., 

broj 200.000,00 mijenja se u broj 

150.000,00. 

 U istom članku mijenja se stavak 3. 

i sada glasi: 

„Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, 

predviđaju se u ukupnom iznosu od 

1.406.000,00 kn, a financirat će se 

namjenskih prihoda u iznosu od 

300.000,00 kn (komunalni doprinos, 

komunalna nakanda) i općih prihoda i 

primitaka u iznosu od 1.106.000,00 kn.“ 

 

Članak 3. 

 U članku 5., stavak 1., alineja 3., 

broj 50.000,00 mijenja se u broj 30.000,00. 

 U istom članku, stavak 1., alineja 

4., broj 120.000,00 mijenja se u broj 

110.000,00. 

 U istom članku, u stavku 2., broj 

170.000,00 mijenja se u broj 140.000,00. 

 

Članak 4. 

 U članku 5., stavak 1., alineja 2 

briše se. 

 U istom članku u stavku 2., broj 

45.000,00 mijenja se u broj 25.000,00. 

 

Članak 4. 

 Ove izmjene Programa objaviti će 

se u „Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“, a primjenjuju se od 01. siječnja 

2022. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

       PREDSJEDNICA

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

              Dunja Odobašić, mag.iur. 
 

KLASA:  363-02/22-01/12  

URBROJ. 2178-28-02-22-2 

Gornja Vrba 19.12.2022.godine
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38. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 
 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 

68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. statuta Općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br.01/21) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj dana 19.12. 

2022. godine donosi: 

 

I. IZMJENE PROGRAMA 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

U članku 2., Programa  tablici pod rednim brojevima 1-3 mijenja se i sada glasi: 

 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja pješačke staze u Ulici 108. 

brigade u Gornjoj Vrbi (prema groblju) 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

0,00 

2. Izgradnja pješačke staze na pružnom 

prijelazu KLIS (završetak) 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

0,00 

3. Izgradnja biciklističko pješačke staze u 

Ul. Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi 

2022. kapitalne pomoći, 

opći prihodi i 

primici, 

ostali namjenski 

prihodi 

1.262.000,00 

4. Izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju biciklističke staze Donja Vrba- 

Slavonski Brod 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

200.000,00 

   UKUPNO: 1.462.000,00 

U istom članku, pod javne površine u izvorima prihoda, iznos općih prihoda i primitaka 

mijenja se iz iznosa od 135.000,00 kn u iznos od 200.000,00 kn, namjenski prihodi se brišu, a iznos 

kapitalnih pomoći se mijenja iz iznosa 1.000.000,00 kn u iznos 1.167.350,00 kn. 

 

Članak 2.  

U članku 3., Programa  tablica pod rednim brojevima 1-5 mijenja se, te se dodaje redak 6 i sada glasi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja kolnika u Ulici 108. brigade 

(produžetak) u Gornjoj Vrbi 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

0,00 

2. Izgradnja kolnika u Ulici bl. Alojzija 

Stepinca u Gornjoj Vrbi 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

0,00 

3. Izgradnja kolnika u Ulici 22. svibnja u 

Gornjoj Vrbi 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

0,00 

4. Izgradnja kolnika u Jasinjskoj ulici u 

Gornjoj Vrbi 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

645.000,00 

 

5. Izgradnja kolnika u Savskoj ulici u 

Gornjoj Vrbi (produžetak) 

2022. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

0,00 

 

6. Izgradnja kolnika u Brodskoj ulici u 

Gornjoj Vrbi 

2022. komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

461.000,00 
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opći prihodi i primici 

   UKUPNO: 1.106.000,00  

 

U istom članku, pod nerazvrstane ceste, u izvorima prihoda, iznos općih prihoda i primitaka mijenja se 

iz iznosa od 1.000.000,00 kn u iznos od 806.000,00 kn, a iznos namjenskih prihoda mijenja se iz broja 

1.360.000,00 u broj 300.000,00. 

Članak 3. 

U članku 4., Programa  tablica pod rednim brojevim 1 mijenja se i sada glasi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja (proširenje rasvjete u Ulici 108. 

brigade u Gornjoj Vrbi. 

2022. Ostali namjenski 

prihodi 

   80.000,00 

   UKUPNO: 80.000,00 

U istom članku, pod javna rasvjeta, u izvorima prihoda, iznos ostalih namjenskih prihoda mijenja se iz 

broja 100.000,00 kn u broj 80.000,00. 

Članak 4. 

U članku 5., Programa  tablica pod rednim brojevim 1 mijenja se i sada glasi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja groblja u Gornjoj Vrbi 2022. Ostali namjenski 

prihodi, Kapitalne 

pomoći 

340.000,00 

   UKUPNO: 300.000,00 

U istom članku, pod javna rasvjeta, u izvorima prihoda, iznos kapitalnih prihoda se briše, a iznos 

namjenskih prihoda se mijenja iz broja 50.000,00 u broj 340.000,00.   

 

Članak 5. 

 

U članku 6., Programa  tablica pod rednim brojevim 1 mijenja se i sada glasi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Nadogradnja kanalizacije u Ulici Matije 

Mesića u Gornjoj Vrbi 

2022. Ostali namjenski 

prihodi 

0,00 

   UKUPNO: 0,00 

U istom članku, pod javna rasvjeta, u izvorima prihoda, iznos namjenskih prihoda se briše.  

 

Članak 4. 

Ove Izmjene programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“, a primjenjuje se od 1.1.2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

                                                                                                                           PREDSJEDNICA 

                                                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

KLASA: 363-02/22-01/11                                                                                                    

URBROJ: 2178-28-02-22-2                                                                                            

U Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.g.      
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39. IZMJENE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi 

(„NN“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 

16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i  

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službene novine Općine Gornja Vrba“ 

br. 1/21), Općinsko vijeće općine Gornja 

Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj  

19.12.2022. godine, donijelo je: 

 

I. Izmjene P R O G R A M A 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite  

na području Općine Gornja Vrba za 

2022. godinu 

 

Članak 1. 

 U članku 2. stavak 1., broj 

246.000,00 mijenja se u broj 262.000,00. 

U istom članku, istom stavku, pod 

a), broj 80.000,00 mijenja se u broj 

60.000,00. 

U istom članku, istom stavku, pod 

b), broj 135.000,00 mijenja se u broj 

195.000,00. 

U istom članku, istom stavku, pod 

c), broj 30.000,00 mijenja se u broj 0,00. 

U istom članku, istom stavku, pod 

d), broj 8.000,00 mijenja se u broj 

7.000,00. 

 

Članak 2. 

 U članku 3. stavak 1., broj 

450.000,00 mijenja se u broj 400.000,00. 

 U članku 3. stavak 2., broj 

60.000,00 mijenja se u broj 57.000,00. 

 U članku 3. stavak 3., broj 

190.000,00 mijenja se u broj 155.000,00. 

 

Članak 3. 

 U članku 4. stavak 1., broj 

40.000,00 mijenja se u broj 36.000,00. 

 

Članak 4. 

 U članku 5. stavak 1., broj 

80.000,00 mijenja se u broj 43.000,00. 

 

Članak 5. 

Ove izmjene Programa objaviti će 

se u „Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 
 

Predsjednica Općinskog vijeća 

            Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

 

KLASA:  402-08/21-01/18  

URBROJ. 2178-28-02-22-2 

Gornja Vrba,   19. prosinca 2022.  godine 
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40. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U 

PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE 

GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(„N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službebe novine 

Općine Gornja Vrba” br. 01/21), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici 

održanoj  19.12.2022. godine, donosi: 

 

I. Izmjene P R O G R A M A 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti  

na području Općine Gornja Vrba za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 U članku 1. Programa, točka I. Program javnih potreba u predškolskom i školskom 

odgoju u stavku 3., broj 45.000,00 mijenja se u broj 52.000,00 kn. 

 U istoj točki, u stavku 4., broj 5.000,00 se mijenja u broj 2.000,00. 

 U istoj točki, u stavku 5., broj 25.000,00 se mijenja u broj 0,00. 

 U istoj točki, u stavku 6., broj 2021. se mijenja u broj 2022., a iznos od 75.000,00 

mijenja se u iznos od 54.000,00. 

 

 U istoj točki, sukladno izmjenama iz stavka 1. ovog članka mijenjaju se i iznosi u 

tablici. 

 
Članak 2. 

 U članku 1. Programa, točka IV., stavak 1., broj 20.000,00 mijenja se u broj 

48.000,00, a broj 25.000,00 mijenja se u broj 66.000,00.  

 U istom članku, istoj točki, u stavku 2., broj 45.000,00 mijenja se u broj 114.000,00. 

 U istom članku, istoj točki, mijenja se tablica, koja sada glasi: 
1. Tekuće donacije vjerskim zajednicama, konto 38112 48.000,00 kn 

 - Župa BDM Ruščica 15.000,00 kn 

 - Župa Sv. Marka Trnjani 13.000,00 kn 

 - Župa Sv. Vendelina, Jarmina 20.000,00 

2. Kapitalne  donacije vjerskim zajednicama, konto 38112 66.000,00 kn 

 - Župa BDM Ruščica 66.000,00 kn 

 

 
Članak 3. 

 U članku 1. Programa, točka V., u stavku 1., broj 15.000,00 mijenja se u broj 

20.000,00 kn. 

 U istoj točki, sukladno izmjenama iz stavka 1. ovog članka mijenja se i iznos u tablici. 

 

Članak 4. 

 U članku 1. Programa, točka VII., u stavku 1., broj 255.000,00 mijenja se u broj 

126.000,00 . 

 U istom članku, točka VII., u stavku 3., broj 20.000,00 mijenja se u broj 0,00 . 

 U istom članku, točka VII., u stavku 4., broj 25.000,00 mijenja se u broj 10.500,00 . 

 U istom članku, točka VII., u stavku 5., broj 305.000,00 mijenja se u broj 141.500,00 . 
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 U istoj točki, sukladno izmjenama iz stavka 1. ovog članka mijenjaju se i iznosi u 

tablici. 

 

Članak 5. 

 U Članku 1. Programa, u zadnjem stavku, broj 1.023.000,00 mijenja se u broj 

862.500,00. 

 

Članak 6.  

 Ove izmjene Programa objaviti će se u „Službenim novinama Općine Gornja Vrba“, a 

primjenjuju se od 01. siječnja 2022. godine. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 
 

 

 

 

                      Predsjednica Općinskog vijeća:                  

             Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

 

 

 

 

KLASA:  402-08/21-01/17 

URBROJ. 2178-28-02-22-2 

Gornja Vrba,  19. prosinca 2022.  godine 
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41.  ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2021. 

G. 

 
Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne novine“ 124/14, 115/15, 87/16, 84/17, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 30. Statuta općine 

Gornja Vrba („Službene novine Općine Gornja Vrba” br. 01/21.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 

na svojoj 9.sjednici održanoj 19.prosinca 2022.godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2021.godine 

 

 

Članak 1.  

Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat poslovanja utvrđuje se sučeljavanjem ukupnih 

prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, pri čemu se saldo utvrđuje u okviru računa podskupine 

922 Višak/manjak prihoda.  

Odredbom članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 

planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21) 

propisano je da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – Višak/manjak 

prihoda i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu, raspodjeljuju u 

sljedećoj proračunskoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje 

ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna. 
 

Članak 2.  
 

Stanja u Bilanci na dan 31.prosinca 2021.godine na osnovnim računima podskupine 

922 utvrđena su kako slijedi: 
 

Broj računa Naziv računa Iznos (kuna) 

92211 Višak prihoda poslovanja 6.961.789,02 

92213 Višak primitaka od financijske imovine 64.774,00 

92222 Manjak prihoda od nefinanc. imovine 3.786.992,52 

92223 Manjak prihoda od financijske imovine 308.122,56 

 

Članak 3. 

Višak općih prihoda poslovanja koristit će se za pokriće manjka općih prihoda od 

nefinancijske imovine nakon čega nam ostaje višak općih prihoda poslovanja u iznosu od 

6.957.104,54 kuna.  

Višak namjenskih prihoda poslovanja (komunalni doprinos, komunalna naknada, 

naknade za koncesije, zakup poljoprivrednog zemljišta, naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru, zakup poslovnih objekata) i višak općih prihoda poslovanja 

pokriva manjak posebnih prihoda od nefinancijske imovine. 

U 2021.godini primljeno je 1.613.720,79 kuna kapitalnih pomoći iz državnog 

proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i 43.581,09 kuna kapitalnih pomoći iz državnog 

proračuna za financiranje vlastitog udjela na ime Projekta izgradnje Pješačko-biciklističke 

staze u ulici Vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi što ukupno iznosi 1.657.301,88 kuna. Prihvatljivi 

rashodi po tom Projektu iznosili su 2.705.559,61 kuna, te nam ostaje manjak kapitalnih 

pomoći iz državnog proračuna i EU u iznosu od 1.048.257,73 kuna koje će se pokriti u 

idućem proračunskom razdoblju. 

Primljenom kapitalnom pomoći za Projekt Dječjeg igrališta „Rupača“ u iznosu 

229.787,50 kuna pokriva se manjak prihoda od kapitalnih pomoći iz ranijih godina u istom 

iznosu koji je financiran iz općih prihoda i primitaka. 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
35 

OPĆINA GORNJA VRBA 

U 2021.godini primljeno je 232.824,31 kuna tekući pomoći temeljem prijenosa EU 

sredstava iz ESF za Program zapošljavanja žena „Zaželi – Općina Gornja Vrba“. Na drugoj 

strani ostvareni su rashodi u iznosu od 300.584,40 kuna za isti program te će se evidentirati 

manjak tekućih pomoći od EU sredstava iz ESF u iznosu od 127.979,09 kuna koje će se 

pokriti u idućem proračunskom razdoblju. 

Višak tekućih pomoći iz prijašnjeg razdoblja pokriva manjak tekućih pomoći u iznosu 

36.141,67 kuna nakon čega nam ostaje 4.684,48 kuna viška prihoda poslovanja. 

Prihodima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 9.482,37 kuna pokriveni su 

rashodi za sitni inventar i materijal za tekuće održavanje u iznosu od 9.149,39 kuna, a ostatak 

prihoda u iznosu 332,98 kuna će se koristiti za pokriće manjka prihoda od nefinancijske 

imovine. 

 

Članak 4.  

Nakon pokrića manjka prihoda viškom prihoda po pojedinim izvorima financiranja u 

poslovnim knjigama Općine Gornja Vrba utvrđuje se sljedeća struktura rezultata po izvorima 

financiranja:  
 

Broj 

računa 
Naziv računa Izvor financiranja 

REZULTAT 

(kuna) 

92211 Višak prihoda poslovanja opći prihodi i primici 4.205.996,71 

92211 Višak prihoda poslovanja tek.pom.- fisk.izravnanje 4.684,48 

92213 Višak primitaka od finan. imovine opći prihodi i primici 64.774,00 

92213 Višak primitaka od finan. imovine zajam – povrat poreza 140.352,13 

92221 Manjak prihoda poslovanja tekuće pomoći ESF 127.979,09 

92222 
Manjak prihoda od nefinan. 

imovine 

kapitalne pomoći 183.912,94 

92222 
Manjak prihoda od nefinan. 

imovine 

kapitalne pomoći EU 864.344,79 

92223 Manjak prihoda od finan. imovine otplata robnog zajma 308.122,56 

  

UKUPNI REZULTAT 2.931.447,94 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba». 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 
PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dunja Odobašić, mag.iur. 
 

 

 

KLASA: 400-03/22-01/03 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 19.prosinca 2022.godine 
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42.  PRORAČUN OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA 

ZA 2024. I 2025. GODINU 

 
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine 

Gornja Vrba („Službene novine Općine Gornja Vrba” br. 01/21) Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

na svojoj 9.sjednici održanoj 19.prosinca 2022. godine donijelo je: 
 

PRORAČUN 
 OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023.GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025.GOD. 

 

I.   OPĆI  DIO 
 

Članak 1. 
         Proračun općine Gornja Vrba za 2023. godinu sastoji se od: 
 

    

PLAN ZA 

2023. 

PROJEKCIJA 

2024. 

PROJEKCIJA 

2025. 

INDEKS 

2/1*100 

INDEKS 

3/2*100 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 

  PRIHODI UKUPNO 1.431.700 1.620.500 1.777.400 113,2 109,7 

6 Prihodi poslovanja 1.418.200 1.607.000 1.763.900 113,2 109,8 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.500 13.500 13.500 100,0 100,0 

  RASHODI UKUPNO 1.631.700 1.720.500 1.777.400 105,4 103,3 

3 Rashodi poslovanja 980.700 1.078.000 955.900 109,9 88,7 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 651.000 642.500 821.500 98,7 127,9 

  RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) -200.000 -100.000 0 50,0 0,0 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 
     

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 0 0 0,0 0,0 

5 Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova 0 0 0 0,0 0,0 

  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0 0 0 0,0 0,0 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA      

 

Ukupan donos viška iz prethodnih godina 300.000 100.000 0 
  9 Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju  200.000 100.000 0 50,0  0,0 

VIŠAK/MANJAK  

+ NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  

+ RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH 

GODINA 0 0 0     

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i 

ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ 

PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI. 
 

 

 

Članak 2. 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu 

prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu kako slijedi: 
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II.  POSEBNI DIO 

 

Članak 3.  

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajmova raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u 

posebnom dijelu Proračuna prema programima, aktivnostima i projektima kako slijedi: 
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Članak 4. 

Ovaj Proračun bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Gornja Vrba” i na web 

stranici Općine Gornja Vrba, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG 

VIJEĆA, 

Dunja 

Odobašić,dipl.iur. 

 

 

 
KLASA: 400-03/22-01/05 

URBROJ: 2178/28-02-22-2 

Gornja Vrba, 19.prosinca 2022. godine 
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Obrazloženje Proračuna Općine Gornja Vrba za 2023.godinu i 

projekcije za 2024. i 2025.godinu 
 

 

 

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program konvergencije 

Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. (dalje u tekstu: Program konvergencije) u 

travnju 2022. Na temelju Programa konvergencije Vlada je u lipnju 2022. donijela Odluku o 

proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025. 

Sukladno Programu konvergencije, u ovom makroekonomskom okviru očekuje se da 

će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. 

Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po 

usporavajućoj dinamici od 2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini. U 2022. godini očekuje se 

ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, koja će potom u 2023. godini usporiti 

na 3,7%. 

Vezano za fiskalna kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna u 

narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se da će rezultirati postupnim smanjenjem 

proračunskog manjka s 2,9% BDP-a u 2021. na 2,8% BDP-a u 2022. godini. U 2023. i 2024. 

godini manjak proračuna opće države predviđa se na razini od 1,6% BDP-a, a u 2025. na 

razini od 1,2% BDP-a. U isto vrijeme udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti bruto 

domaćeg proizvoda smanjivat će se godišnje po prosječnoj stopi od 3,1 postotna boda, 

odnosno sa 76,2% BDP-a u 2022. na 71,7% BDP-a u 2023., 68,9% BDP-a u 2024. te na 

66,9% BDP-a u 2025. godini. 

Republika Hrvatska će u sljedećem razdoblju provesti i brojne strukturne reforme 

uslijed čega raste potreba za modelom koji može simulirati učinke takvih reformi, a tijekom 

faze provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti bit će izuzetno važno osigurati 

adekvatno praćenje investicija i procjene njihovih makroekonomskih i fiskalnih učinaka. 

 

Kod procjene prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se 

voditi svojim gospodarskim, demografskim i drugim uvjetima svog okruženja. Prihodi su 

planirani na osnovu procjene izvršenja proračuna za 2022.godinu. Komunalne naknade, 

doprinosi i zakupnine utvrđene su na temelju za sada postojećih rješenja i ugovora, ali s 

postupnim blagim rastom uvjetovanim povećanjem broja stambenih objekata i slično. 

Prihodovna strana proračuna planirana je na način da se vodilo računa o realnosti naplate 

istih. Projekcije prihoda planirane su bez prenesenih viškova i manjkova. 

U Proračunu Općine Gornja Vrba za 2023. godinu definirani su slijedeći ciljevi: 

· nastavak investicija započetih u 2022. godini; 

· početak novih investicija; 

· rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjet za pokretanje novih investicija; 

· održavanje i izgradnja nove komunalne infrastrukture; 

· zaštita okoliša na načelima njegovog prihvatljivog kapaciteta; 

· održavanje društvenih djelatnosti i standarda socijalno zdravstvene - zaštite na maksimalno 

mogućem nivou, a vezano za izvore financiranja. 

 

Kod izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave načelo 

transparentnosti, kao element djelotvornijeg upravljanja javnim resursima, treba biti 

sveprisutno. 
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O novoj službenoj valuti od 01.01.2023.godine, EURO (€) 
 

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, 

br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti 

koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana 

uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba 

propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se 

vrijednosti u njima iskazuju u euru. 

 

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za 

razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo 

raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi 

iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti 

euru. 

 

 

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA za 2023.godinu 
 

I. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA 

 

U proračunu općine Gornja Vrba za 2023.godinu planira se 1.431.700,00 EUR prihoda. 

 

Prihodi i primici Općine Gornja Vrba su: 

1. PRIHODI POSLOVANJA; 

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE; 

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA. 

 

1. PRIHODI POSLOVANJA planiraju se u  iznosu od 1.418.200,00 EUR i čine 99%  

planiranog. 

Prihodi poslovanja su: 

 Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 514.000,00 EUR, te obuhvaćaju poreze 

koji su isključivi prihod Općine Gornja Vrba, a propisani su Odlukom o općinskim porezima i 

zajedničke poreze koji se dijele između Županije, Općine i Državnog proračuna. 

Porez i prirez na dohodak je zajednički prihod koji se razdjeljuje za općinu u iznosu 

74%, za županije 20%, te za decentralizirane funkcije 6%. Temeljem Zakona o porezu na 

dohodak („Narodne novine“ 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) izvor dohotka su primici 

od nesamostalnog rada (plaće i mirovine), od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih 

prava, od kapitala, drugi dohodak.  

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 28.000,00 EUR, 

odnosi se na porez na promet nekretnina što prema novom Zakonu o porezu na promet 

nekretnina („Narodne novine“115/16,106/18) koji je na snazi od 01.01.2017.godine u punom 

iznosu pripada Jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. 

Porezi na robu i usluge čini porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je 

uveden općinskom odlukom o porezima. Porez na promet planiran je u iznosu 7.000,00 EUR. 

Naplatu navedenog poreza za Općinu Gornja Vrba vrši Porezna uprava Slavonski Brod.  
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Pomoći obuhvaćaju: tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, tekuće i kapitalne 

pomoći od izvanproračunskih korisnika, te tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 

temeljem prijenosa EU sredstava, a planiraju se u iznosu od 599.000,00 EUR.  

Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“ br. 127/17, 138/20) općine, gradove i županije čiji je kapacitet ostvarenih 

poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda 

ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja. Člankom 8.aistog Zakona sredstva fiskalnog 

izravnanja nenamjenska su sredstva i smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna. 

Temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH, pomoć će Ministarstvo isplaćivati 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijed mjesečno, i to najkasnije 

15. dana tekućeg mjeseca sukladno Odluci o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu 

općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava 

fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.  

U iznosu od 170.000,00 EUR planirana je kapitalna pomoć iz proračuna i to: 

 20.000 EUR od Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje sportsko-

rekreacijskog zemljišta južno od sjeverne gospodarske zone u Gornjoj Vrbi; 

 20.000 EUR od Ministarstva graditeljstva za izgradnju produžetka Savske ulice u 

Gornjoj Vrbi; 

 20.000 EUR od Brodsko-posavske županije za sanaciju kolnika u Ulici Matije 

Gupca u Gornjoj Vrbi; 

 40.000 EUR od Ministarstva sporta za izgradnju rasvjete na ŠRC „Goran Jurić“ u 

Gornjoj Vrbi; 

 35.000 EUR od Ministarstva unutarnjih poslova za izgradnju semafora sa 

usporivačima brzine kod škole u Gornjoj Vrbi; 

 35.000,00 EUR od Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju nogostupa u ulici 

Zvonka Žuljevića u Donjoj Vrbi. 

Proračunom za 2023.godinu u iznosu od 10.500,00 EUR planirane su tekuće pomoći 

od izvanproračunskih korisnika od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje dvije 

osobe kroz Program Javnih radova na području Općine Gornja Vrba. 

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 48.500 EUR 

za financiranje Projekta „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“ kojim se zapošljava 9 korisnika. 

 

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske 

imovine, a u Proračunu za 2023.godinu planirani su u iznosu od 67.900,00 EUR.  

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 700 EUR, a sastoji se od 

kamate na depozite po viđenju, te prihode od zateznih kamata koje su naplaćene u postupcima 

ovrhe za naplatu potraživanja.  

Prihodi od nefinancijske imovine dijele se na naknade za koncesije, prihode od zakupa 

i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode, a 

planiraju se u iznosu od 67.200 EUR.  

Naknade za koncesije obuhvaćaju uplatu sredstava ostvarenih od poduzeća JAKOB BECKER 

d.o.o. na ime naknade za koncesiju po ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti odvoza i 

zbrinjavanja komunalnog otpada. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju: 

prihode od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu 40.000 EUR; prihode od 

zakupa zemljišta u vlasništvu općine 4.000 EUR; te prihode od zakupa poslovnog prostora i 

Društvenih domova u vlasništvu općine u iznosu 8.000 EUR. Naknada za korištenje 

nefinancijske imovine je planirana u iznosu od 10.000 EUR i odnosi se na prihode od naknade 

za najam plinske mreže od strane poduzeća Brod – plin d.o.o. prihoda za spomeničku rentu 

(spomenička renta predstavlja obvezu fizičkih i pravnih osoba, koje su obveznici poreza na 

dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
56 

kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline). U ostale prihode spadaju uplate 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koju plaćaju podnositelji 

zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine, a od ukupno 

uplaćenog iznosa 30% pripada Općini. Proračunom za 2023.godinu je planirano 200 EUR 

prihoda. 

 

 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 

naknada planirani su u iznosu od 226.300,00 EUR. 

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 13.000,00 EUR. Ova 

vrsta prihoda odnosi se na grobnu naknadu koju godišnje plaćaju vlasnici ukopnih mjesta na 

mjesnom groblju u Donjoj Vrbi, zakup javne površine na području Općine Gornja Vrba, te 

troškove ovrha. 

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.200,00 EUR. Prihod se 

odnosi na vodni doprinos, temeljem čl. 12. stavak 3 Zakona o financiranju vodnog 

gospodarstva uplate od 8 % vodnog doprinosa naplaćenog na našem području, te uplate 

šumskog doprinosa temeljem članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ 68/18) Pravne 

i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja 

šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na 

prodajnu cijenu proizvoda na panju. 

Komunalni doprinos i naknade  planiraju se u  iznosu od 210.100,00 EUR. Uplate 

komunalnog doprinosa i komunalne naknade su planirane na temelju procjene prihoda 

prijašnjih godina, te zbog otplate na rate. 

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga planirani su u iznosu od 

10.000,0 EUR i odnose se na 10% ukupno naplaćenih sredstava NUV-a. Naplata naknade za 

uređenje voda je prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 

153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) od 01.01.2020.god. prešla na 

Općinu Gornja Vrba. 10% od ukupno naplaćenih sredstava NUV-a prihod je općine koja 

provodi uslugu naplate za Hrvatske vode. 

 

 Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 1.000,00 

EUR, a obuhvaćaju prihode koji se ostvare naplatom troškova prisilne naplate i ostale prihode 

koji nisu zasebno spomenuti. 

 

 

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – planiraju se u iznosu od 

13.500 EUR.  

 

Prihod od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 13.500,00 EUR 

se planira prodaja imovine u vlasništvu Općine Gornja Vrba. 

 

 

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – Proračunom se ne 

planirana ova vrsta prihoda, jer se Općina ne namjerava zaduživati u skorije vrijeme. 

 

 

II. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA 
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Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2023.godini planiraju se u iznosu od 1.631.700,00 

EUR u skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima. 

Rashodi i izdaci proračuna u 2024. procjenjuju se u iznosu od 1.720.500,00 EUR, a u 

2025. u iznosu od 1.777.400,00 EUR. 

Kod procjene rashoda i izdataka za naredno trogodišnje razdoblje bilo je potrebno iste 

prilagoditi prihodnoj strani kao i planirati izvršavanje prioritetnih rashoda i programa Općine, 

te zadržavanje dostignutih standarda u što većoj mjeri. 

 

Rashodi i izdaci Općine Gornja Vrba su: 

1. RASHODI POSLOVANJA; 

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE; 

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA. 

 

 

1. RASHODI POSLOVANJA planiraju se u iznosu od 971.700,00 EUR. 
 

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 153.300,00 EUR. U Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gornja Vrba zaposleno je četiri službenika i jedan namještenik. A 

treba napomenuti da su u ove rashode uključene plaće 9 korisnica preko programa „Zaželi II – 

Općina Gornja Vrba“, te dva djelatnika na programu Javnih radova. 

 

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 431.350,00 EUR. 

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 9.650,00 EUR, a odnose se na 

trošak naknade za prijevoz za dolazak na posao, troškove službenog puta, trošak stručnog 

usavršavanja. 

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 52.850,00EUR. Najveći dio 

ovih rashoda odnosi se na račune za plin i električnu energiju – javnu rasvjetu. Sredstva se 

planiraju utrošiti i za uredski materijal i materijal za čišćenje (papir za kopiranje, papirnate 

ručnike, sredstva za čišćenje, tonere za fotokopirni stroj i sl.). U iznosu od 19.000,00 EUR 

planira se nabava sitnog inventara (posude za odvojeno prikupljanje otpada, božićni ukrasi i 

sl.). 

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 324.350,00 EUR. Najveći dio ovih rashoda 

odnosi se na troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 199.200,00 

EUR. Ova skupina rashoda obuhvaća tekuće održavanje Društvenih domova u Donjoj i 

Gornjoj Vrbi, košenje i održavanje javnih površina, tekuće održavanja javne rasvjete, 

nasipanje poljskih puteva, dok je najveći iznosi na ovoj stavci rashoda planirani za sanaciju 

nogostupa i ulica. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 

5.050,00 EUR i odnose se na medijsko praćenje Dana općine, Dana vrbsko-ruščičkih žrtava i 

Programa „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“, te objavu raznih oglasa i natječaja u sklopu rada 

Jedinstvenog upravnog odjela. Za komunalne usluge planira se utrošiti 41.500,00 EUR na 

potrošnju vode, deratizaciju i najveći dio su rashod za usluge reciklažnog dvorišta u iznosu 

1.000 EUR/mjesečno, te povećanje troška redovnog mjesečnog odvoza komunalnog otpada. 

Rashodi za intelektualne usluge planiraju se u iznosu 39.900,00 EUR, a odnose se na 

geodetsko-katastarske usluge (parcelacija, procjena nekretnine), te trošak koji se isplaćuje za 

provedbu projekta „Zaželi II – Općina Gornja Vrba“. Intelektualne usluge obuhvaćaju i 

troškove održavanja Programa „Male škole“, odvjetničke usluge za zastupanje u sudskim 

predmetima, te poslove CZ. Sredstva za računalne usluge planiraju se u iznosu 3.500,00 EUR 

u svrhu održavanja računalnih programa neophodnih za rad općinske uprave. Rashodi za 

ostale usluge planirani su u iznosu od 25.500,00 EUR, a odnose se na vatrogasne intervencije, 

te najveći dio planira se za troškove prema Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne 
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(regionalne) samouprave (NN br. 127/17) obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, 

naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada 

naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda poreza. 

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 4.500,00 

EUR, a odnose se na 1/5 plaće komunalnog redara koji temeljem ugovora između Općine 

Gornja Vrba i Općine Bukovlje jedan dan u tjednu obavlja poslove komunalnog redara u 

našoj općini, kao i na putne troškove mrtvozornika. 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 40.000,00 EUR, a odnose 

se na plaćanje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u skladu s općinskim odlukama 

u iznosu od 19.000,00 EUR. Rashodi za reprezentaciju planiraju se u iznosu od 6.200,00 

EUR. Za pristojbe i naknade planira se utrošiti 7.000,00 EUR koje uključuju plaćanje je 

poticajne naknada za smanjenje količine miješanog otpada Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne 

novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19), te sudske pristojbe. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 

planiraju se u iznosu od 1.800,00 EUR, a obuhvaćaju rashode protokola – nabavka lampiona, 

vijenaca, te FINA certifikat. 

 

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 4.800,00 EUR. 

Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planira se utrošiti 2.700,00 EUR, a obuhvaćaju 

tekuće rashode vođenja transakcijskog računa u Privrednoj banci Zagreb d.d., te troškove 

redovitog izvješćivanja od strane FINA-e. Zatezne kamate planiraju se za možebitno 

okončanje sudskog spora ili za kamate u tekućem poslovanju. Ostali financijski rashodi 

planiraju se u iznosu 700,00 EUR, a odnose se na plaćene naknade Poreznoj upravi u iznosu 

5% naplaćenih lokalnih poreza.  

 

Subvencije – odnose se na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade trgovačkim 

društvima koji obavljaju proizvodne djelatnosti u Gospodarskoj zoni sukladno Odluci 

općinskog vijeća u svrhu poticanja proizvodnje. Po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu 

potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Gornja Vrba subvencijama se pomaže 

novoosnovanim obrtima. 

 

Pomoći unutar općeg proračuna – u iznosu od 6.500,00 EUR odnose se na kapitalne 

pomoći za izgradnju prihvatilišta za pse. 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju 

se u iznosu 189.000,00 EUR. 

Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu 80.500,00 EUR planiraju se za 

isplate u vidu jednokratnih novčanih pomoći za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne 

novčane pomoći obiteljima u slučaju posebnih potreba, kao i pomoći umirovljenicima s 

manjim mirovinama (božićnica, uskrsnica umirovljenicima). Ovom skupinom obuhvaćene su 

i naknade za novorođenu djecu, potpora roditeljima srednjoškolaca, potpore redovitim 

studentima, te pomoć mladim obiteljima za kupnju nekretnine. Rashodi za naknade građanima 

i kućanstvima u naravi planiraju se u iznosu od 108.500,00 EUR za sufinanciranje troškova 

smještaja djece u vrtićima I.B.Mažuranić, Lira, Potjeh i Cekin u Slavonskom Brodu kao i 

plaćanje pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama sukladno sporazumu sa Crvenim 

križem, te sufinanciranje cijene prijevoza učenika, ljetovanje učenika i škole plivanja. Općina 

svim polaznicima „Male škole“ financira nabavku kompleta za predškolu. Općina sufinancira 

priključak domaćinstava na kanalizacijsku mrežu. 

 

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 169.350,00 EUR. 
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Tekuće donacije u novcu – planiraju se u iznosu 137.150,00 EUR, a obuhvaćaju 

donacije udrugama s područja općine koje se prijave na Javni natječaj za sufinanciranje 

programa i projekata udruga.  

Kapitalne donacije – planiraju se za župe sa našeg područja u iznosu 3.000,00 EUR, te 

kapitalna donacija osnovnoj školi u Donjoj Vrbi za uređenje u iznosu od 3.500,00 EUR. 

Kapitalne pomoći u iznosu od 26.500,00 EUR planiraju se isplatiti trg. društvima 

unutar javnog sektora (za produžetak vodovodne ili plinske mreže i Projekt BROD II. – 

Vodovod d.o.o.). 

 

 
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  planiraju se 

u iznosu od 651.000,00 EUR.  

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od 13.500,00 EUR 

planiraju se utrošiti za kupnju zemljišta na kojima bi se izgradili objekti komunalne 

infrastrukture. 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 612.500,00 

EUR. 

Građevinski objekti. Za poslovne objekte planira se izdvojiti 53.000,00 EUR i to za 

završetak tribine na nogometnom igralištu u Donjoj Vrbi. Za ceste se planira izdvojiti 

191.000,00 EUR, i to na: izgradnju produžetka Ulice 108.brigade, Bl.Alojzija Stepinca, 

22.svibnja i produžetak Savske u Gornjoj Vrbi. Od ostalih građevinskih objekata u planu je 

nastavak zacjevljenja kanala u Ulici vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi, modernizacija nogostupa i 

javnih površina, izgradnja semafora sa usporivačima brzine kod škole u Gornjoj Vrbi,  

uređenje sportsko-rekreacijskog zemljišta južno od sjeverne gospodarske zone u Gornjoj Vrbi, 

te započeti sa pripremom dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Donja Vrba – Sl. 

Brod. 

Postrojenja i oprema. Za ovu vrstu rashoda planira se utrošiti 21.800,00 EUR. 

Navedeni rashod utrošio bi se za nabavu opreme za potrebe rada Općinske uprave, Civilne 

zaštite, opremanje društvenih domova (klimatizacijski uređaji u Društvenom domu u Donjoj 

Vrbi). 

Nematerijalna proizvedena imovina – za ovaj rashod planira se utrošiti 2.700,00 EUR 

za kupnju novih računalnih programa.  
 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Proračunom se u idućoj 

godini planiraju sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR za nadogradnju kanalizacije u ulici 

Matije Mesića u Gornjoj Vrbi. 

 

 

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA – 

Proračunom za 2023.godinu nisu planirani troškovi po ovoj vrsti 

rashoda.  

 

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA za 2023.godinu 
 

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI  
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 Plan u EUR Plan u HRK 

RAZDJEL 010 OPĆINA GORNJA VRBA 1.631.700,00 12.294.043,65 

GLAVA 010-01 

PROGRAMI JUO, 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

I OPĆINSKOG VIJEĆA 

1.631.700,00 12.294.043,65 

 

 
PROGRAM 01: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – 217.250,00 EUR 

 Zajednički troškovi Jedinstvenog upravnog odjela (osiguranje sredstava za 

financiranje rashoda za zaposlene, za materijal i energiju, rashoda za usluge (telefon, 

pošta, računalne usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (komunalni 

redar), ostalih  nespomenutih rashoda poslovanja, te financijskih rashoda) 

 Nabava informatičke i dr. opreme za redovne potrebe Jedinstvenog upravnog odjela 

 

PROGRAM 02: REDOVNA DJELATNOST TIJELA JLS – 25.000,00 EUR 
 Redovan rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika (osiguranje sredstava za usluge 

promidžbe i informiranja; naknade za rad; za reprezentaciju; rashode protokola) 

 

PROGRAM 03: SUBVENCIJE PODUZETNIŠTVU – 26.400,00 EUR 

 Poticanje proizvodnih djelatnosti u gospodarskoj zoni 

 Poticanje razvoja malih novoosnovanih gospodarstvenika (obrtnika) i poljoprivrednika 

na području Općine G.Vrba 

 

PROGRAM 04: PREDŠKOLSKI ODGOJ – 8.000,00 EUR 

 Osigurati sredstva za predškolski odgoj kroz Program „Male škole“ 

 

PROGRAM 05: OSNOVNOŠKOLSTVO – 3.500,00 EUR 
 Osnovno školstvo poduprijeti kroz donacije Područnim školama 

 

PROGRAM 06: RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA – 700,00 EUR 
 Podupiranje rada ustanova kroz donacije 

 

PROGRAM 07: POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 195.000,00 EUR 

 Nastavlja se sa potporama za novorođenu djecu i isplatama stipendija studentima 

 Povećava se iznos financiranje boravka djece u vrtićima, te će se u 2023.godini pokriti 

100% iznosa boravka 

 Nastavlja se sa financijskom pomoći mladim obiteljima za kupnju ili gradnju kuće 

 Sufinancirat će se nabavka školskog pribora i radnih bilježnica za osnovnoškolce 

 Dodjeljivat će se jednokratna novčana pomoć roditeljima srednjoškolaca 

 I dalje će se novčano pomagati umirovljenicima za Božić i Uskrs 

 Sufinanciranje jednokratnih prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

 

PROGRAM 08: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA – 13.500,00 

EUR 

 Obavljat će se proljetna i jesenska deratizacija, te dezinsekcija po potrebi 

 

PROGRAM 09: ZAŠTITA ŽIVOTINJA – 9.200,00 EUR 
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 Sufinancirat će se osnivanje i djelovanje prihvatilišta za životinje u BPŽ 

 

PROGRAM 10: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA – 26.900,00 EUR 

 Pružanje usluge zaštite od požara kroz redovne donacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi  

 Civilna zaštita (osiguranje sredstava za provođenje aktivnosti Civilne zaštite), 

 Zaštita i spašavanje (osiguranje sredstava za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi 

spašavanja - Stanica Slavonski Brod) 

 

PROGRAM 11: SPORT – 96.000,00 EUR 
 Javne potrebe u sportu (podupiranje rada  i projekata udruga u sportu sukladno 

rezultatima natječaja, te pokroviteljstvo sportskih manifestacija) 

 

PROGRAM 12: KULTURA – 17.800,00 EUR 
 javne potrebe u kulturi (donacije sredstava za rad KUD Vrba, te osiguranje sredstava 

za pokroviteljstvo kulturnih manifestacija i izložbi) 

 obilježavanje dana Općine Gornja Vrba 22.05.  

 

PROGRAM 13: RELIGIJA – 6.000,00 EUR 
 javne potrebe u religiji, suradnja s vjerskim zajednicama (donacije Župi Sv. Marka ev. 

u Trnjanima za crkvu u Donjoj Vrbi i Župi Rođenja Blažene Djevice Marije u Ruščici 

za crkvu u Gornjoj Vrbi) 

 

PROGRAM 14: RAD UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA – 

3.750,00 EUR 
 Donacija političkim organizacijama prema sazivu Općinskog vijeća 

 Pojedinačne donacije udrugama građana za aktivnosti na području Općine Gornja 

Vrba 

 

PROGRAM 15: ZAŠTITA OKOLIŠA – 32.000,00 EUR 
 Sanacija divljih odlagališta, sufinanciranje rada reciklažnog dvorišta (Jakob Becker 

d.o.o.), te plaćanje naknade odlagalištima otpada u Županji i Novoj Gradiški za 

zbrinjavanje komunalnog otpada 

 Nabavka posuda za odvojeno sakupljanje otpada 

 

PROGRAM 16: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 194.700,00 

EUR 
 održavanje komunalne infrastrukture (osiguranje sredstava za javnu rasvjetu – 

el.energija i tekuće održavanje, održavanje groblja financira se sredstvima grobne 

naknade, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, za čišćenje snijega na 

istima) 

 sanacija postojećih nerazvrstanih cesta koje su u lošem stanju 

 nabavka i postavljanje natpisnih ploča i urbanog mobilijara (prigodno ukrašavanje) 

 

PROGRAM 17: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 

329.500,00 EUR 
 osiguranje zemljišta za izgradnju objekata komunalne infrastrukture  

 izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture u svim mjestima općine 

poboljšala bi životne uvjete zajednice – sredstva bi se osigurala za izgradnju 

energetski učinkovite javne rasvjete, nove staze i nogostupa, biciklističke staze, 
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izgradnja cesta (produžetak Ulice 108.brigade, Bl.Alojzija Stepinca, 22.svibnja i 

produžetak Savske u Gornjoj Vrbi) 

 Kapitalnim pomoćima TD Vodovod d.o.o. proširujemo postojeću kanalizacijsku i 

vodovodnu mrežu, te doznakama sredstava sudjelujemo na izgradnji Projekta BROD 

II 

 

PROGRAM 18: GRAĐEVINSKI OBJEKTI I JAVNE POVRŠINE – 367.500,00 EUR 
 održavanje i izgradnja postojećih građevinskih objekata – Društvenih domova kulture, 

završetak pješačkog prijelaza preko pruge na Klisu, nastavak radova na groblju u 

Gornjoj Vrbi radi njegova stavljanja u funkciju,  

 izgradnju novih objekata (Tribina na igralištu u Donjoj Vrbi, početak izgradnje 

Biciklističke staze od Donje Vrbe do Slavonskog Broda – projektna dokumentacija, 

izgradnja semafora sa usporivačima brzine kod škole u Gornjoj Vrbi, uređenje 

sportsko-rekreacijskog zemljišta južno od sjeverne gospodarske zone u Gornjoj Vrbi, 

izgradnja nogostupa u Ulici Zvonka Žuljevića u Donjoj Vrbi) 

 u planu je postavljanje rasvjete na ŠRC „Goran Jurić“ u Gornjoj Vrbi 

 

PROGRAM 19: „ZAŽELI II – OPĆINA GORNJA VRBA“,    

      PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – 48.500,00 EUR 

 Nastavlja se program zapošljavanja žena „Zaželi – Općina Gornja Vrba“, financiran iz 

Europskog socijalnog fonda 

 

PROGRAM 20: PROGRAM JAVNIH RADOVA – 10.500,00 EUR 

 Planira se zapošljavanje osoba u Programu javnih radova – društveno koristan rad 

 

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

Općina Gornja Vrba je 17.listopada 2022.godine putem internet stranice (www.gornja-

vrba.hr) i oglasne ploče uputila Poziv svim mještanima Općine Gornja Vrba da sudjeluju u 

kreiranju proračuna Općine Gornja Vrba za 2023. godinu. Do 14.studenog 2022.godine 

zaprimili smo sljedeće prijedloge: 
 

1) Darko Damjanović, Prijedlog za postavljanje cijevi i zatrpavanje kanala u Borevkovićevoj 

ulici, te proširenje postojeće ceste i stvaranja prostora za pješačku stazu. 

- Odbija se. Predmetni kanal je vlasništvo Republike pod upravljanjem 

Hrvatskih voda, a skuplja oborinsku vodu iz svih okolnih ulica i polja. Već ranije su se 

Hrvatske vode očitovale da ne mogu izdati suglasnost za predloženo zatvaranje tog kanala. 
 

2) Darko Damjanović, Postavljanje semafora ispred škole u Gornjoj Vrbi. 

- Prihvaća se. U prijedlogu Proračuna Općine Gornja Vrba za 2023. godinu 

planira se projekt izgradnje semafora sa usporivačima brzine ispred škole u Gornjoj Vrbi, a 

koji se planira financirati prijavom na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova. 
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43.  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. 

GODINU 

 
Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine 

Gornja Vrba (“Službene novine Općine Gornja Vrba“ broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, 

na 9. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Vrba za 2023. godinu 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračuna i njihovo 

ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Gornja Vrba, 

upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u 

izvršavanju proračuna za pojedinu proračunsku godinu, kazne za neispunjavanje obveza te 

druga pitanja u izvršavanju proračuna. 

 

Članak 2. 

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, 

uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog 

upravljanja i transparentnosti. 

 

Članak 3. 

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove 

obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u 

skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima. 

 

 

II. SADRŽAJ PRORAČUNA 

 

Članak 4. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i obrazloženja. 

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja. 

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, 

prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. 

Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na 

temelju zakonskih i drugih propisa. 

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te 

izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. 

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, 

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i 

obrazloženja posebnog dijela proračuna. 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 

Članak 5. 
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Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacija propisanih zakonom i 

odlukama, izvršavat će se u pravilu do razine realizacije prihoda. 

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja 

mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski 

načelnik mora predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju 

prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna. 

 

Članak 6. 

Na teret proračuna tekuće godine mogu se preuzeti obveze samo za namjene i do 

visine utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni 

uvjeti, a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna. 

Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se 

preuzeti uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. 

 

Članak 7. 

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti 

Općinskog načelnika. 

 

Članak 8. 

Rashodi i izdaci Proračuna mogu se preraspodijeliti najviše do 5% na razini skupine 

ekonomske klasifikacije koju donosi Općinsko vijeća koja se umanjuje i to unutar izvora 

financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici. Općinski 

načelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o 

preraspodjeli sredstava. 

 

Članak 9. 

Proračunom nije planirana proračunska zaliha. 

 

Članak 10. 

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. 

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko 

vijeće. 

 

Članak 11. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Gornja Vrba u 

skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. 

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u 

iznosima iznad planiranih. 

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu 

izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz 

prethodnu suglasnost Općinskog načelnika. 

 

 

IV. NAMJENSKI PRIHODI 

 

Članak 12. 

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u 

proračun za tekuću proračunsku godinu. 

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati 

iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava. 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
66 

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu 

održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranje 

građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene, poboljšanje energetske 

učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kao i za druge namjene. 

 

 

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA 

 

 Članak 13.  

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski 

načelnik. 

U okviru svog djelokruga i ovlasti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran 

je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i 

primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima 

utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela. 

Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od 

odgovorne osobe. 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj 

knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. 

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti, koji 

nisu izvršeni do kraja 2022. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2023. godini, pod uvjetom 

da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine 

Gornja Vrba za 2022. godinu, na kraju 2022. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu 

manjem od planiranog. 
 

Članak 14. 

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje 

radova moraju se temeljiti na propisima o javnoj nabavi. 

 

Članak 15. 

Sredstva raspoređena u Programu 01, koja se odnose na rashode za zaposlene, 

obračunavat će se i isplaćivati sukladno zakonu, podzakonskim propisima i općim aktima 

Općine Gornja Vrba, kojima se uređuju plaće dužnosnika, službenika i namještenika Općine 

Gornja Vrba. 
 

Članak 16. 

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću, 

naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela, isplaćivat 

će se temeljem Odluka Općinskog vijeća. 

 

Članak 17. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

prihoda. 
 

Članak 18. 

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i 

potpisuje Općinski načelnik. 

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja 

naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u Jedinstvenom 

upravnom odjelu. 

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM 
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Članak 19. 

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski 

načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine. 

 

Članak 20. 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. 

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, 

poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.  

Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 21. 

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili 

udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time 

štiti interes Općine. 

Ulaganja u imovinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, 

evidentiraju se kao povećanje udjela. 

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih 

osoba, Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice 

odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.  

Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se za otplatu duga u 

Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta 

sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga. 

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Gornja 

Vrba, odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. 

 

Članak 22. 

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, 

odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod 

uvjetom propisanim Zakonom o proračunu, podzakonskim aktima kao i aktima Općine 

Gornja Vrba. 

 

Članak 23. 

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u Proračunu. 

 

 

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA 

 

Članak 24. 

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem 

vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade. 

 

Članak 25. 

Općina se može kratkoročno zadužiti za premoščivanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava i dospijeća odveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti 

daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili 

zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.  

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz 

uvjet iz stavka 1. ovog članka. 
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Članak 26. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine. 

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Općinski načelnik Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu 

financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko 

vijeće. 

 

 

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Članak 27. 

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za 

zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također 

odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za 

naplatu u korist proračunskih sredstava.  

Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o 

unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe. 

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te 

učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u 

okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik, 

pročelnik jedinstvenog upravnog sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. 

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 28. 

Ova Odluka objavit će se „Službenim novinama Općine Gornja Vrba“ i Internet 

stranici Općine Gornja Vrba (www.gornja-vrba.hr), a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. 

godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA, 

Dunja Odobašić,dipl.iur. 
 

 

 

KLASA: 400-03/22-01/07 
URBROJ: 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 19.prosinca 2022.god. 
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44. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. GODINU 

 

Na temelju stavka 1. članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 

68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” br. 01/21), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici 

održanoj  19.12.2022. godine, donijelo je: 

 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture 

u općini Gornja Vrba za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini na 

području općine  Gornja Vrba  za komunalne djelatnosti: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda, 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje 

javnih površina 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

4. Održavanje  javne rasvjete 

5. Održavanje groblja 

 

 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom  troškova,  

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom 

izvora financiranja 

 

Članak 2. 

 

I. Odvodnju atmosferskih voda 

 

- Opis poslova: pročišćavanje, održavanje i  čišćenje  kanala uz nerazvrstane ceste 

na području općine. 

- Opseg poslova: cca 10000 m kanala – po potrebi. 

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od  3.000,00 EUR Financirati 

će se iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinos). 

 

Članak 3. 

 

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje 

javnih površina 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
70 

- Opis poslova: Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje 

čistoće i košenje javnih zelenih površina,  pješačkih zona, trgova, parkova te 

investicijsko održavanje nogostupa i drugih javnih površina. 

 

 U sklopu ovog održavanja planirani su: 

 

- održavanje nogostupa na području Općine            54.000,00 EUR 

(opseg poslova: obnova cca 580 m pješačke staze u Ulici Sv. Filipa i Jakova 

Donjoj Vrbi i cca 170 m pješačke staze u Ulici Miroslava Naletilića u Donjoj 

Vrbi) 

- održavanje čistoće i košenje javnih površina         13.000,00 EUR 

(opseg poslova: cca 30.000,00 m2 – najmanje tri puta godišnje) 

                                 Ukupno:                                 67.000,00 EUR  

 

 Sredstva za izvršenje predmetnih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od             

67.000,00 EUR. 

 

Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos 30.000,00 EUR i 

komunalna naknada 37.000,00 EUR) 

 

 

Članak 4. 

 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 

 

- Opis poslova: Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje 

površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem 

broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Održavanje 

obuhvaća nasipanje rasutim kamenim materijalom makadamskih cesta i poljskih 

putova, krpanje rupa na asfaltiranim cestama te zimsko održavanje- čišćenje od 

snijega i soljenje cesta) 

 

  U sklopu ovog održavanja planirani su: 

popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva: 

- Sanacija kolnika u Ulici Matije Gupca u G. Vrbi         47.000,00 EUR 

(opseg poslova: sanacija cca 160 m cestovnog kolnika) 

- Usluge tekućeg održavanja poljskih puteva –               20.000,00 EUR    

(opseg poslova – 15.000 m poljskih puteva –  po potrebi) 

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta-        20.000,00 EUR 

(opseg poslova – cca 9.000 m – po potrebi)_____________________ 

                                       Ukupno:                                      87.000,00 EUR 

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 

87.000,00 EUR, a financirat će se iz namjenskih prihoda u iznosu od 22.000,00 EUR 

(komunalni doprinos i ostali namjenski prihodi), općih prihoda i primitaka u iznosu od 

45.000,00 EUR i kapitalnih pomoći u iznosu od 20.000,00 EUR. 

Članak 5. 

 

IV. Održavanje javne rasvjete 
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- Opseg poslova: Pod održavanjem javne rasvjete  podrazumijeva se upravljanje, 

održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključivo podmirenje troškova 

električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze 

kroz naselja i nerazvrstanih cesta. 

- Opseg posla: 461 rasvjetno tijelo – po potrebi 

 

Trošak održavanja javne rasvjete obuhvaća:  

- Usluge tek. i investicijskog održavanja (popravci postojeće javne rasvjete) 

                      - 6.500,00 EUR 

                      - Izvor financiranja opći prihodi primici i namjenski prihodi (komunalni 

doprinos 3.500,00 EUR). 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu                 

    -16.000,00 EUR 

                      - Izvor financiranja  opći prihodi i primici. 

_______________________________________________________________ 

                        Ukupno:  22.500 EUR 

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 

22.500,00 EUR, a financirat će se iz prihoda za posebne namjene (komunalni doprinos) i 

općih prihoda i primitaka. 

 

Članak 6.  

V. Održavanje groblja 

 

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se redovno čišćenje i održavanje zelene 

površine na groblju te sakralnih objekata na groblju, kao i održavanje platoa ispred 

mrtvačnice i parkirališta groblja. 

- komunalne usluge održavanja groblja –      3.500,00 EUR 

(opseg posla: 1 mrtvačnica – po sahrani, 5.000 m2 zelene površine za košenje 1/mj 

po sezoni košenja, 450 m2 asfaltiranih površina i parkirališta za čišćenje snijega – 

po potrebi) 

- ostale usluge tekućeg održavanja groblja – 2.500,00 EUR 

( opseg poslova: održavanje 450 m2 asfaltiranih površina i parkirališta, održavanje 

cca 180 m staza na groblju, održavanje cca 150 m ograde – po potrebi) 

Ukupno:                          6.000,00 EUR   

 

 Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 

6.000,00 EUR, a financirat će se iz namjenskih prihoda u iznosu od 3.000,00 EUR 

(komunalni doprinos) i iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000,00 EUR. 

 

 

Članak 7. 

 

 Planirana sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa  raspoređuju se i troše  

u skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade, sredstva koje će biti potrebna 

za namirenje troškova financiranja održavanja ostalih objekata komunalne infrastrukture 

financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna te iz tekućih pomoći. 

 

 

Članak 8. 
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  Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Gornja Vrba“, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2023. godine. 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

          OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

KLASA:  363-01/22-01/46  

URBROJ. 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba,   19.12.2022.  godine 

 

 

               PREDSJEDNICA 

                    OPĆINSKOG VIJEĆA: 

     

                              Dunja Odobašić, mag.iur. 
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45. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. 

GODINU 

 
Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 

68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. statuta Općine Gornja Vrba (“Službene novine Općine Gornja 
Vrba“ br.01/21) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj dana 19.12. 2022. 
godine donosi: 

 
      PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Gornja Vrba za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji  komunalne infrastrukture na području Općine 

Gornja Vrba koji će se graditi u 2023. godini za: 
- Javne površine 
- Nerazvrstane ceste 
- Javnu rasvjetu 
- Groblja 
- Građenje objekata i uređaja za odvodnju 
Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava u kunama 
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 

 
Članak 2. 

JAVNE POVRŠINE 

Građenje javnih površina 
Građenje javnih površina financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade, 
općih prihoda i primitaka i kapitalnih pomoći za namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Izgradnja pješačke staze na pružnom 
prijelazu KLIS (završetak) 

2023. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada,  

20.000,00 

2. Izgradnja nogostupa u Ulici Zvonka 
Žuljevića u Donjoj Vrbi 

2023. kapitalne pomoći, 
opći prihodi i primici, 
ostali namjenski 
prihodi 

50.000,00 

3. Izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju biciklističke staze Donja Vrba- 
Slavonski Brod 

2025. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 

27.000,00 

   UKUPNO: 97.000,00  

Opći prihodi i primici: 18.000,00 EUR 
Namjenski prihodi:  49.000,00 EUR 
Kapitalne pomoći: 30.000,00 EUR 

Članak 3.  
NERAZVRSTANE CESTE 
Građenje nerazvrstanih cesta  
Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne 

naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi: 
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Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Izgradnja kolnika u Ulici 108. brigade 
(produžetak) u Gornjoj Vrbi 

2023. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada,   

51.000,00 

2. Izgradnja kolnika u Ulici bl. Alojzija 
Stepinca u Gornjoj Vrbi 

2023. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici  

38.000,00 

3. Izgradnja kolnika u Ulici 22. svibnja u 
Gornjoj Vrbi 

2023. opći prihodi i primici 20.000,00 

4. Izgradnja kolnika u Savskoj ulici u Gornjoj 
Vrbi (produžetak) 

2023. opći prihodi i primici 82.000,00 
 

   UKUPNO: 191.000,00  

Namjenski prihodi:  86.500,00 EUR 
Opći prihodi i primici: 104.500,00 EUR 
 

Članak 4. 

JAVNA RASVJETA 

Građenje javne rasvjete 
Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava namjenskih prihoda kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u 
Vrbskoj ulici u Sjevernoj gospodarskoj 
zoni 

2023. Ostali namjenski 
prihodi 

13.500,00 

   UKUPNO: 13.500,00 

Namjenski prihodi: 12.000,00 EUR 

Opći prihodi i primici: 1.500,00 EUR 

Članak 5. 

GROBLJA 

Građenje objekata na grobljima 
Građenje objekata na grobljima financirat će se iz sredstava ostalih namjenskih prihoda i kapitalnih 
pomoći kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Izgradnja groblja u Gornjoj Vrbi 2023. Ostali namjenski 
prihodi, opći prihodi i 
primici 

40.000,00 

   UKUPNO: 40.000,00 

Namjenski prihodi: 11.000,00 EUR 
Opći prihodi i primici: 29.000,00 EUR 
 

Članak 6. 
 
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Građenje objekata za odvodnju financirat će se iz sredstava namjenskih prihoda kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (EUR) 
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1. Nadogradnja kanalizacije u Ulici Matije 
Mesića u Gornjoj Vrbi 

2023. Opći prihodi i primici 25.000,00 

   UKUPNO: 25.000,00 

Opći prihodi i primici: 25.000,00 EUR 
 

Članak 7. 

Općina Gornja Vrba izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture utvrđene ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2023. godini za 

financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Članak 8. 

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih 

sredstava između pojedinih stavki rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja 

Programa i poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje načelnika općine 

Gornja Vrba ili općinskog vijeća, a sve sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Općine Gornja Vrba za 

2023. godinu. 

Članak 9. 
 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Gornja Vrba“, a stupa na snagu 
01. siječnja 2023. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA 
 

KLASA: 363-01/22-01/47 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

U Gornjoj Vrbi, 19.12..2022. 

                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA 
                                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Dunja Odobašić, mag.iur. 
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46. PROGRAM JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJU 

DRUŠTVENIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 

2023. GODINU 

 

              Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(„N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službene novine Općine 

Gornja Vrba” br. 01/21), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj 

19.12.2022. godine, donijelo je: 

 

P R O G R A M 

javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti  

na području Općine Gornja Vrba za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

       Ovim se Programom utvrđuju javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gornja 

Vrba za 2023. godinu za financiranje iz Proračuna Općine Gornja Vrba: 

 

I. PROGRAM JAVNH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM 

ODGOJU 

 

 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 

Općina Gornja vrba provodi organizirani program rada sa djecom predškolske dobi i to 

održavanje „Male škole“ za djecu starosti 6 godina. 

 Program se provodi u područnoj školi O.Š. „Vladimir Nazor“ Slavonski brod, u 

Gornjoj Vrbi i O.Š. Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brod u Donjoj Vrbi, temeljem Ugovora s 

Osnovnom školom „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod. 

 Za realizaciju predškolskog programa  osigurano je u Općinskom proračunu 8.000,00 

EUR. 

 Za rad s djecom s posebnim potrebama osigurano je u Općinskom proračunu 700,00 

EUR. 

 Područnim školama u Gornjoj i u Donjoj Vrbi donirati će se sredstva u naravi u visini 

od 3.500,00 EUR. 

 Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2023. 

godini potrebno je osigurati 12.200,00 EUR. 

 

1. Predškolski odgoj, intelektualne i osobne usluge, 

konto 3237 

8.000,00 EUR 

2. Osnovno školstvo, tekuće donacije u naravi, konto 

3812 

3.500,00 EUR 

4. Rad s djecom s posebnim potrebama, konto 3811 700 EUR 

 
II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

 Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se 

financirati iz Proračuna Općine Gornja Vrba, koji budu izabrani prilikom javnog poziva za 

financiranje programa i aktivnosti  u kulturi za 2023. g. 

 Ukupno potrebna sredstva za izvršenje Programa javnih potreba u kulturi iznose 

3.500,00 EUR. 

 
1. Tekuće donacije u kulturi , konto 3811 3.500,00 EUR 
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III. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 

 

 Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o sportu i 

Zakonu o udrugama.  

 Općina Gornja Vrba pomaže rad sportskih udruga, vodeći računa o: 

- stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga; 

- poticanje gradnje novih sportskih objekata i dvorana, u cilju unapređenja sporta na području 

Općine; 

- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi; 

- sudjelovanje udruga u događajima bitnima za Općinu. 

Program javnih potreba u sportu osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se 

financirati iz Proračuna Općine Gornja Vrba za 2023. g. , koji budu izabrani prilikom javnog poziva za 

financiranje programa i aktivnosti u sportu za 2023. g. 

Ukupna sredstva za javne potrebe u sportu su planirana u iznosu : 80.000,00 EUR 

 
1. Tekuće donacije sportskim udrugama, konto 3811 96.000,00 EUR 

 

IV. PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM  ZAJEDNICAMA 

 

 Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad Crkve na području Općine Gornja Vrba i 

to 3.000,00 EUR za tekuće donacije i 3.000,00 EUR za kapitalne donacije. 

 Ukupna sredstva za javne potrebe prema vjerskim zajednicama : 45.000,00 kn 
1. Tekuće donacije vjerskim zajednicama, konto 3811 3.000,00 EUR 

 - Župa BDM Ruščica 1.500,00 EUR 

 - Župa Sv. Marka Trnjani 1.500,00 EUR 

2. Kapitalne  donacije vjerskim zajednicama, konto 3821 3.000,00 EUR 

 - Župa BDM Ruščica 1.500,00 EUR 

 - Župa Sv. Marka Trnjani 1.500,00 EUR 

 

V. PROGRAM  JAVNIH  POTREBA U CIVILNOM  DRUŠTVU 

 

Općina Gornja Vrba potiče rad udruga koje za cilj imaju razvoj civilnog društva.  

Ukupna sredstva za javne potrebe u civilnom društvu : 2.000,00 EUR 

 
1. Tekuće donacije udrugama, konto 3811 2.000,00 EUR 

 

VI. TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 

 

 Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11 i 61/11) 

u Proračunu Općine Gornja Vrba osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu od 1.742,00 EUR, 

odnosno 134,00 EUR po vijećniku. ( konto 3811). Sredstva će se rasporediti političkim strankama 

ovisno o njihovoj zastupljenosti u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba. 

 

 

VII. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

 

 Za rad javne vatrogasne postrojbe iz Slavonskog Broda osiguravaju se sredstva u Proračunu u 

iznosu od 20.000,00 EUR. 

 Za redovnu djelatnost HGSS Slavonski Brod planira se u Proračunu iznos od 700,00 EUR. 

 Za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće za opremanje postrojbe tima civilne zaštite planira 

se u proračunu iznos od 2.700,00 EUR. 

 Za reviziju Plana zaštite i usluge vanjskog suradnika za poslove civilne zaštite u Proračunu su 

osigurana sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR. 

 Ukupna sredstva za vatrogastvo i civilnu zaštitu planiraju se u iznosu od 26.900,00 EUR. 
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1. Tekuće donacije za vatrogastvo, konto 3811 20.000,00 EUR 

2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, konto 3811 700,00 EUR 

3. Službena, zaštitna i radna odjeća, konto 3227 2.700,00 EUR 

4. Primjena Zakona o zaštiti stanovništva i materijal. dobara, konto 

3237 

3.500,00 EUR 

 

           

 Ukupno potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u 

području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Gornja Vrba za 

2021. godinu iznose  171.350,00 EUR. 

 

Članak 2. 

 Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine Gornja Vrba obvezni su gospodariti 

sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja ožujka 2023. godine podnijeti vjerodostojno 

izviješće za 2022. godinu o izvršenim programima i o utrošku sredstava koja su dobili iz Proračuna 

Općine Gornja Vrba u 2022. godini. 

 

Članak 3. 

 Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim 

pravnim propisima te zaključcima Općinskog vijeća, sukladno Programom predviđenoj namjeni. 

 

Članak 4. 

 Ostvarenje ovog Programa ovisno je o prilivu sredstava u Općinskom proračunu Općine 

Gornja Vrba za 2023.  godinu, a temeljem čega Općinski načelnik može razmjerno uskratiti isplatu 

predviđenih sredstava navedenih u ovom Programu.  

 

Članak 5. 

 Program javnih potreba Općine Gornja Vrba za 2023 stupa na snagu osmog dana od dana 

objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. g.  Program će se objaviti u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

                      Predsjednica Općinskog vijeća:                  

            Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

KLASA:  402-02/22-01/18 

URBROJ. 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 19.12.2022.  godine 
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47. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. GODINU 

 

             Na temelju Zakona o socijalnoj 

skrbi („NN“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i  

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službene novine Općine Gornja Vrba” 

br. 01/21), Općinsko vijeće općine Gornja 

Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj 

19.12.2022. godine, donijelo je: 

 

P R O G R A M 

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite  

na području Općine Gornja Vrba za 

2023. godinu 

 

Članak 1. 

       Ovim Programom se određuje način i 

iznos financiranja djelatnosti socijalne 

skrbi, korisnici socijalne skrbi, način i 

iznos sufinanciranja studenata, 

sufinanciranje rada humanitarnih udruga i 

organizacija i zaštite zdravlja ljudi. 

 

Članak 2. 

OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI 

SOCIJALNE SKRBI 

 

 Za pomoć samcima ili obiteljima, 

djeci s teškoćama u razvoju i drugim 

korisnicima socijalne skrbi u Proračunu 

Općine Gornja Vrba za 2023. godinu 

predviđena su sredstva u ukupnom iznosu 

od 246.000,00 kn u novcu za sljedeće 

namjene: 

 

a) Dar roditeljima za novorođenu 

djecu – isplaćuje se roditeljima 

kojima se tijekom godine rodi 

dijete pod uvjetom da imaju 

prebivalište na području Općine 

Gornja Vrba unazad 6 mjeseci. Za 

prvo dijete se isplaćuje 2.000,00 

kn, a za svako slijedeće po 1.000,00 

kn više. Za ovu namjenu u 

Proračunu su predviđena sredstva u 

iznosu od 11.000,00 EUR. 

b) Jednokratne novčane pomoći – 

isplaćuju se kroz godinu socijalno 

ugroženim obiteljima za 

podmirenje troškova stanovanja i 

za povećane financijske potrebe 

radi narušenog zdravstvenog stanja, 

te kao potpora umirovljenicima sa 

malim mirovinama povodom 

blagdana Božića i Uskrsa. 
Jednokratne novčane pomoći će se 

odobravati u pravilu jednom u tijeku 

godine, a visina se određuje do iznosa 

koji podmiruje potrebu, ovisno o 

posebnim uvjetima i okolnostima u 

kojima živi podnositelj zahtjeva. Za 

ovu namjenu u Proračunu su 

predviđena sredstva u iznosu od 

20.000,00 EUR. 
c) Jednokratne novčane pomoći 

nezaposlenima – u slučaju gubitka 

radnog mjesta (ukoliko isti nije 

skrivljen ponašanjem zaposlenika) 

dodjeljuje se jednokratna pomoć u 

iznosu od 150 EUR . Za ovu 

namjenu u Proračunu su predviđena 

sredstva u iznosu od 4.000,00 

EUR. 
d) Pomoć i njega u kući – suradnja sa 

Crvenim križem u provedbi 

programa brige i njege starijih 

osoba sa područja općine. Za ovu 

namjenu u Proračunu su predviđena 

sredstva u iznosu od 1.000,00 

EUR. 
 

Članak 3. 

JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA 

PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG 

ODGOJA I STUDENTI 

 Za financiranje boravka u vrtićima 

djece sa područja Općine Gornja Vrba u 

Proračunu Općine Gornja Vrba za 2023. g. 

osigurano je 75.000,00 EUR. Tako će se u 

100% iznosu financirati boravak djece u vrtiću 

za svu djecu koja ispunjavaju uvjete iz Odluke 

o sufinanciranju boravka u vrtićima djece sa 

područja Općine Gornja Vrba (do 215 EUR 

mjesečno po djetetu) 

 Za nabavu radnih bilježnica za sve 

učenike sa područja Općine od 1. do 8. razreda 

osnovne škole, kao i za nabavu likovnog 
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materijala za učenike prvih razreda sa područja 

općine u Proračunu su osigurana sredstva u 

iznosu od 8.000,00 EUR. 

U proračunu Općine Gornja Vrba za 

2023. godinu osiguravaju se sredstva za 

financijske potpore studentima s područja 

Općine Gornja Vrba. Potpore se isplaćuju 

tijekom godine u devet mjesečnih iznosa od 

55,00 EUR po studentu koji studira u 

Slavonskom Brodu, odnosno od 80,00 EUR po 

studentu koji studira izvan Slavonskog Broda. 
Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena 

sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR. Kriteriji i 

uvjeti za dodjelu financijske potpore studentu 

određeni su Odlukom o dodjeli financijske 

potpore-pomoći studentima. 

Kao pomoć roditeljima srednjoškolaca 

u Proračunu Općine Gornja Vrba za 2023. 

godinu osigurana su sredstva za kupovinu 

udžbenika i opremanje srednjoškolaca u 

ukupnom iznosu od 7.000,00 EUR. 

 

Članak 4. 

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I 

HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 

 

Za rad udruga i humanitarnih 

organizacija u Proračunu Općine Gornja Vrba 

za 2023. godinu predviđena su financijska 

sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR i to za rad 

Hrvatskog crvenog križa Slavonski brod. 

 

Članak 5. 

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI 

 

 Deratizacija na području općine Gornja 

Vrba u pravilu se provodi dva puta godišnje, a 

sredstva za provedbu ovih tretmana i 

dezinsekcije osiguravaju se u Proračunu 

Općine Gornja Vrba u iznosu od 13.500,00 

EUR. 

 

Članak 6. 

 Općinsko vijeće može u tijeku 

godine mijenjati i nadopunjavati Program, 

sukladno izmjenama i dopunama 

Proračuna, a sve na osnovi priliva 

sredstava. 
 

Članak 7. 

                  Ovaj Program stupa na snagu 

osmog dana od dana objave, a primjenjuje se 

od 01. siječnja 2023. Program će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja Vrba“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEČE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

Predsjednica 

Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

 

KLASA:  402-02/22-01/17  

URBROJ. 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba,  19.12. 2022.  godine 
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48. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 

2023. GODINU 

 

                     Na temelju članka 74. stavka 

1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(NN 68/18,110/18, 32/20) i članka 30. 

Statuta općine Gornja Vrba (“Službene 

novine Općine Gornja Vrba br. 1/21), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 09. sjednici održanoj 

19.12.2022.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

o usvajanju Programa utroška naknade 

za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. 

godinu 

 

I. 

 

       Usvaja se  Program utroška naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2023. godinu 

                                                                    

II. 

 

           Program  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. 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 361-02/22-01/01 

URBROJ:2178-28-02-22-2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.godine 
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49. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I 

PRENAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH U 

2023. GODINI 

 

                     Na temelju članka 74. stavka 

1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(NN 68/18,110/18, 32/20) i članka 30. 

Statuta općine Gornja Vrba (“Službene 

novine Općine Gornja Vrba“ br. 1/21), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 09. sjednici održanoj 

19.12.2022.god. donijelo je: 

 

ODLUKU 

o usvajanju Programa utroška sredstava 

ostvarenih od zakupa, privremenog 

korištenja i prenamjene 

poljloprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH u 2023. godini 

 

I. 

            Usvaja se  Program utroška 

sredstava ostvarenih od zakupa, 

privremenog korištenja i prenamjene 

poljloprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

u 2023. godini 

                                                                    

II. 

 

       Program  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. 

 

 

 

 

KLASA: 320-02/22-01/08 

URBROJ:2178-28-02-22-2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.godine 
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50. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 

DOPRINOSA ZA 2023. GODINU 

 

Na temelju članka 74. stavka 1. i 2. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 

68/18,110/18, 32/20) i članka 30. Statuta 

općine Gornja Vrba (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba br. 1/21), Općinsko 

vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. 

sjednici održanoj 19.12.2022.god. donijelo 

je: 

 

ODLUKU 

o usvajanju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2023. godinu 

 

I. 

 

Usvaja se  Program utroška 

sredstava šumskog doprinosa za 2023. 

Godinu. 

                                                                    

II. 

 

Program  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 321-01/22-01/01 

URBROJ:2178-28-02-22-2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.godine 
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51. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM 

VIJEĆU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. GODINU 

 
Na temelju članaka 5.-10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, i  98/19) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službene novine Općine Gornja Vrba” br. 01/21.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 

9.sjednici održanoj 19.prosinca 2022. godine, donosi: 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Gornja Vrba za 

redovno godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Gornja Vrba za 2023.godinu. 

Članak 2. 

Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Gornja Vrba za 2023. godinu osigurana sredstva 

za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću. 

 

Članak 3. 

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Gornja Vrba 

imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile vijećnika/cu u 

Općinskom vijeću Općine Gornja Vrba. 

 

Članak 4. 

Proračunom osigurana sredstva raspoređuju se na način da pojedinoj političkoj stranci 

pripada iznos razmjeran broju njezinih članova prema konačnima rezultatima izbora za 

članove Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 134,00 

EUR/godišnje. 
U sazivu Općinskog vijeća nema podzastupljenog spola u smislu članka 9. Zakona o 

financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. 

  

Članak 5. 

Sukladno ovoj Odluci, političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine 

Gornja Vrba raspoređuju se sredstva, doznakom na žiro-račun političke stranke,  kako slijedi: 
     

Naziv političke stranke 
Broj 

vijećnika 

Iznos po 

vijećniku/ci 
Ukupno 

1. DUSPARA MIRKO-NEZAVISNA LISTA 

5 (Ž) 
134,00 

EUR 
670,00 EUR 

1 (M) 
134,00 

EUR 
134,00 EUR 
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2. HRVATSKA DEMOKRATSKA  ZAJEDNICA 

1 (Ž) 
134,00 

EUR 
134,00 EUR 

5 (M) 
134,00 

EUR 
670,00 EUR 

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 1 (M) 
134,00 

EUR 
134,00 EUR 

SVEUKUPNO 13 
 

1.742,00 EUR 

 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba», a primjenjuje se od 01.siječnja 2023.godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA  

Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

 

 

KLASA: 402-02/22-01/21 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 19.prosinca 2022.godine 
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52. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA 

PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 

 

Na temelju članka 17., stavka 1. i 

članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“ broj 18/22. i 46/22) i 

članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba 

(“Službene novine Općine Gornja Vrba” 

br. 1/21.), Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba, na 9. sjednici održanoj dana 

19.12.2022. godine, donijelo je: 

 

 

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke 

o socijalnoj skrbi na području Općine 

Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

U  Odluci o socijalnoj srbi na 

području Općine Gornja Vrba (Službene 

novine Općine Gornja Vrba br. 01/21) 

članak 14.stavak 3. mijenja se i glasi: 

       „ Jednokratna pomoć iz stavka 1. ovog 

članka može se odobriti korisniku u pravilu 

do 1.130,18 kn/150,00 EUR., tijekom 

jedne proračunske godine, odnosno može 

biti i veća ovisno o odluci općinskog 

načelnika, i razlogu zbog kojeg se traži 

pomoć.“ 

 

Članak 2. 

 

Ostale odredbe Odluke ostaju na 

snazi. 

 

Članak 3. 

 

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: 550-03/22-01/05 

URBROJ: 2178-28-01-22-5 

Gornja Vrba, 19.12.2022. godine 
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53. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA 

BORAVKA DJECE S PODRUČJA OPĆINE GORNJA VRBA U DJEČJIM 

VRTIĆIMA 

 
Na temelju članka 117. Zakona o 

socijalnoj skrbi (( „Narodne novine“  broj 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 

98/19, 64/20, 138/20) i članka 30. Statuta 

Općine Gornja Vrba („Službene novine Općine 

Gornja Vrba“ br. 01/21) Općinsko vijeće  

Općine Gornja Vrba na svojoj  9. sjednici 

održanoj dana 19. 12. 2022. godine donosi: 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 

sufinanciranju troškova boravka djece s 

područja Općine Gornja Vrba u dječjim 

vrtićima 

 

Članak 1. 

Članak 3. Odluke o sufinanciranju 

troškova boravka djece s  područja Općine 

Gornja Vrba u dječjim vrtićima („Službene 

novine Općine Gornja Vrba“ br. 1/21, 1/22 ) 

mijenja se i glasi: 

„Općina Gornja Vrba financira  troškove 

smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu do 

1600,00 kn/212,36 EUR.“ 

 

Članak 2. 

 

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“ a primjenjuje se na 

račune za mjesec siječanj 2023.godine., i dalje. 

 

                             OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA      

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

 Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 601-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-28-01-22-1 

Gornja Vrba, 19.12.2022. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40781
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44614
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46540
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54. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SUFINANCIRANJU CIJENE 

PRIKLJUČKA NA JAVNI SUSTAV ODVODNJE 

 

Temeljem članka 30. Statuta 

Općine Gornja Vrba (“Sužbene novine 

Općine Gornja Vrba” broj 1/21) Općinsko 

vijeće Općine Gornja Vrba na svojoj 

09.sjednici održanoj dana 19. 12. 2022. 

godine donosi: 

 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  

O D L U K E 

o sufinanciranju cijene priključka na  

javni sustav odvodnje 

 

Članak 1. 

 

Članak 3. Odluke o sufinanciranju 

cijene priključka na  javni sustav odvodnje 

(„Službene novine Općine Gornja Vrba“ 

br. 3/19 ) mijenja se i glasi: 

 

 „Općina Gornja Vrba će svakom korisniku 

sufinancirati troškove priključenja 

stambenog objekta na sustav odvodnje, u 

visini troškova priključenja koji prelaze 

iznos od 5.500,00 kn/729,97EUR. 

Sufinanciranje će se izvršiti na način da će 

za isti iznos biti umanjen trošak 

priključenja (račun) tvrtke Vodovod d.o.o., 

koja vrši radove na priključenju, prema 

kalkulaciji cijene priključenja“. 

 

Članak 2. 

 

Ostale odredbe Odluke ostaju na 

snazi. 

 

Članak 3. 

 

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: 402-02/22-01/20 

URBROJ: 2178-28-01-22-1 

Gornja Vrba, 19.12.2022. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
                 

       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7 | Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 
  

 
89 OPĆINA GORNJA VRBA 

55. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKE 

POTPORE ZA REDOVITE STUDENTE 

 

Na temelju članka 30. Statuta 

Općine Gornja Vrba (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba“ broj 1/21,)  Općinsko 

vijeće Općine Gornja Vrba na svojoj 09. 

sjednici održanoj dana 19.12. 2022.godine, 

donijelo je: 

 

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke 

o dodjeli financijske potpore za redovite 

studente 

 

Članak 1. 

Članak 6. Odluke o dodjeli 

financijske potpore za redovite studente 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» 03/14; „Službene novine Općine 

Gornja Vrba broj 4/19,6/21),  mijenja se i 

glasi: 

„ Visina financijske potpore redovitim 

studentima iznosi: 

- 414,39 kn/55,00 EUR mjesečno, za 

studente koji studiraju u Slavonskom 

Brodu: 

- 602,76 kn/80,00 EUR mjesečno, za  

studente koji studiraju na visokoškolskim 

ustanovama u drugim gradovima. 

Stipendija se isplaćuje se na žiro račun 

studenta korisnika najkasnije do kraja 

mjeseca za prethodni mjesec.“   

 

Članak 2. 

 Ostale odredbe Odluke ostaju 

nepromijenjene.   

 

Članak 3.  

 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, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 604-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 19.12.2022.godine 
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56. ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 20. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), 

članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o 

provođenju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake 

u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ br. 47/19) te članka 30. Statuta  

Općine Gornja Vrba (Službene novine Općine 

Gornja Vrba br. 01/21) Općinsko vijeće 

Općine Gornja Vrba na 9. sjednici održanoj 

dana 19. 12. 2022.godine, donijelo je: 

 

ODLUKA 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA 

ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE NA 

PODRUČJU OPĆINE GORNJA VRBA 

 

 

Članak 1.  

 Ovom Odlukom imenuje se 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

za područje Općine Gornja Vrba. 

 Povjerenstvo čini sedam članova: 

po jedan predstavnik pravne, geodetske i 

agronomske struke, jedan predstavnik 

Ministarstva, jedan predstavnik upravnog 

tijela jedinice područne (regionalne) 

samouprave u čijem djelokrugu su poslovi 

poljoprivrede  te dva predstavnika 

Općinskog vijeća Općine Gornja Vrba.  

 

Članak 2. 

 U Povjerenstvo za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine 

Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) imenuje se: 

 

      1 Rakitić Stjepan, predstavnik 

geodetske struke, 

      2 Kristina Matovinović, predstavnik 

agronomske struke, 

      3 Magdalena Tandarić, predstavnik 

pravne struke, 

      4 Đuro Jurić Katušić, vijećnik 

Općinskog vijeća 

      5 Ivica Ereš, vijećnik Općinskog vijeća 

      6 Davor Vlaović, univ.spec.oec. 

predstavnik Upravnog odjela za 

poljoprivredu BPŽ,          

     7 Vera Novaković, dipl.ing.agr, 

predstavnik Ministarstva poljoprivrede 

 

Članak 3.  

 Povjerenstvo je dužno provesti 

javno otvaranje ponuda dostavljenih na 

javnom natječaju za zakup i sastaviti 

zapisnik. 

Članak 4. 

 Povjerenstvo je dužno izvršiti 

analizu ponuda dostavljenih na javnom 

natječaju za zakup u roku od 60 dana od 

isteka  roka za dostavu ponude.  

 

Članak 5. 

 Povjerenstvo predlaže Općinskom 

vijeću Općine Gornja Vrba Odluku o 

izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 6. 

 Mandat članova Povjerenstva 

imenovanih iz reda članova Općinskog 

vijeća Općine Gornja Vrba, traje do isteka 

tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine 

Gornja Vrba. 

 

Članak 7. 

 Stručne poslove za potrebe 

Povjerenstva vezanih za provedbu 

postupaka javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
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Republike Hrvatske, kao i sve ostale 

poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Gornja Vrba. 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana 

od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Gornja Vrba“     

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

                                                                                            

Predsjednica vijeća: 

           Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

KLASA: 320-02/22-01/06 

URBROJ: 2178-28-02-22-28  

Gornja Vrba, 19.12.2022.godine 
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57. 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 članka 30. 

Statuta Općine Gornja Vrba (Službene 

novine Općine  Gornja Vrba br. 01/21), 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba na 9. 

sjednici održanoj dana 19.12.2022. 

donijelo je: 

 

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se  Kodeksom ponašanja 

članova predstavničkog tijela uređuje 

sprječavanje sukoba interesa između 

privatnog i javnog interes u obnašanju 

dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

način praćenja primjene  Kodeksa, tijela 

koja odlučuju o povredama  kodeksa te 

druga pitanja od značaja za sprječavanje 

sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

(1) Svrha je  Kodeksa ponašanja članova 

predstavničkog tijela 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  Kodeksa ponašanja 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  Kodeksa ponašanja 

članova Općinskog vijeća i članova radnih 

tijela Općinskog vijeća ne odnose se  na 

načelnika  (u daljnjem tekstu: nositelj 

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 osobe koje je predsjednik Općinskog 

vijeća pozvao na sjednicu Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 4. 

(1) U ovome  Kodeksu ponašanja 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 
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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 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  Kodeksu 

ponašanja, 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 

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. 
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(1) Od članova predstavničkog tijela se 

očekuje poštovanje pravnih propisa i 

procedura koji se tiču njihovih obveza kao 

članova predstavničkog tijela 

(2) Od članova predstavničkog tijela se 

očekuje da odgovorno i savjesno 

ispunjavaju obveze koje proizlaze iz 

političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem članova predstavničkog tijela 

koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA 

ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG 

NTIJELA 

 

Članak 8. 

Članovima predstavničkog tijela 

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. 

Članovima predstavničkog tijela 

zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako 

se krši načelo jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 10. 

Članovima predstavničkog tijela 

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. 

Član predstavničkog tijela 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  

KODEKSA PONAŠANJA 

 

Članak 12. 

(1) Primjenu Kodeksa ponašanja 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. 

 

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 članovi predstavničkog tijela, 

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,općinskog  načelnika i  službenika 

upravnog tijela Općine  ili po prijavi 

građana. 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime 

prijavitelja, ime i prezime člana 

predstavničkog tijela koji se prijavljuje za 

povredu odredaba  Kodeksa ponašanja uz 

navođenje odredbe  Kodeksa ponašanja 
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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 odredbi 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  Kodeksa ponašanja 

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća član 

predstavničkog tijela može u roku od 8 

dana od dana primitka odluke podnijeti 

prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

(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. 

Danom stupanja na snagu ove odluke 

prestaje važiti Etički kodeks članova 

Općinskog vijeća (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba” br. 2/22).                

                                                         

Članak 23. 

Ovaj  Kodeks ponašanja 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: 2178-28-02-22-3 

U Gornjoj Vrbi, 19.12.2022. god. 
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58. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06. 2022.  

 

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 9.sjednici održanoj 

19.12.2022.g. donijelo je:  

   

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. 

 

Usvaja se Izvješće o radu 

Općinskog načelnika Općine Gornja Vrba 

za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. 

lipnja 2022. 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 

a 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/13 

URBROJ: 2178-28-02-22-3 

Gornja Vrba, 19.12.2022.god. 
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59. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAD OPĆINSKOG 

NAČELNIKAKOJI DUŽNOST OBNAŠA BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA  

 
Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 

2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 

broj 28/10) i članka 30. Statuta Općine Gornja 

Vrba (Službene novine Općine Gornja Vrba“, 

br. 01/21, 6/21), Općinsko vijeće Općine 

Gornja Vrba, na 9. sjednici održanoj 

19.12.2022. godine, donijelo je: 

 

ODLUKU o izmjeni Odluke 

o  naknadi za rad Općinskog načelnika koji 

dužnost obnaša bez zasnivanja radnog 

odnosa 

 

Članak 1. 

 

Članak 2. Odluke o  naknadi za rad 

Općinskog načelnika koji dužnost  

obnaša bez zasnivanja radnog odnosa  

(„Službene novine Općine Gornja Vrba“ 

br. 6/21) , mijenja se i glasi:         

          „Općinski načelnik, koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, ima 

pravo na naknadu za rad u netto iznosu od 

730 EUR.“ 

 

Članak 2. 

 

Ostale odredbe Odluke o  naknadi 

za rad Općinskog načelnika koji dužnost 

obnaša bez zasnivanja radnog odnosa  

ostaju na snazi. 

 

Članak 3. 

 

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: 024-01/22-01/26 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

U Gornjoj Vrbi, 19.12.2022. god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
                 

       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7 | Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 
  

 
98 OPĆINA GORNJA VRBA 

60. ODLUKA O DONOŠENJU ANALIZE DAVANJA KONCESIJE ZA 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE 

GORNJA VRBA  

 

             Na temelju članka 14. Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“, broj 

69/17 i 107/20), članka 30. Statuta Općine 

Gornja Vrba („Službene novine Općine 

Gornja Vrba“, br. 1/21), a sukladno Odluci 

o komunalnim djelatnostima koje se mogu 

obavljati na temelju koncesija („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

7/17), Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na 9. sjednici održanoj 19.12.2022. 

godine, donosi: 

 

 

 

Odluku o donošenju 

ANALIZE DAVANJA KONCESIJE ZA 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH 

POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

 

 

1. Uvod  

 

Zakon o Komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 

32/20), u članku 24. kao jednu od uslužnih 

komunalnih djelatnosti navodi obavljanje 

dimnjačarskih poslova. Pod uslužnom 

djelatnošću obavljanja dimnjačarskih 

poslova podrazumijeva se čišćenje i 

kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za 

loženje u građevinama. Obavljanje uslužne 

djelatnosti financira se iz cijene komunalne 

usluge. 

 

Zakon o zaštiti od požara („Narodne 

novine“, broj 92/10), članak 38. propisuje 

da su vlasnici, odnosno korisnici 

građevina, građevinskih dijelova i drugih 

nekretnina te prostora, odnosno upravitelji 

zgrada dužni sukladno propisima, 

tehničkim normativima, normama i 

uputama proizvođača održavati u 

ispravnom stanju postrojenja, uređaje i 

instalacije električne, plinske, ventilacijske 

i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i 

druge uređaje i instalacije, koji mogu 

prouzročiti nastajanje i širenje požara te o 

održavanju moraju posjedovati 

dokumentaciju. 

 

Općina Gornja Vrba, sukladno Zakonu 

o komunalnom gospodarstvu, je pravo 

obavljanja komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova putem „Ugovora o 

povjeravanju obavljanja poslova 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

poslova na području Općine Gornja Vrba“ 

sklopljenog dana 11.07.2017. godine, 

povjerila gospodarskom subjektu  Dinjačar 

Nenadić, vl. Josip Nenadić, Vjekoslava 

Bacha 32, Slavonski Brod. Ugovor o 

povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova sklopljen 

je 11.7.2017. godine i istekao je 11.7.2022. 

godine, pa je zbog navedenog potrebno na 

temelju koncesije povjeriti obavljanje ove 

djelatnosti fizičkim ili pravnim osobama 

koje ispunjavaju zakonske uvjete, a na 

temelju postupka provedenog sukladno 

odredbama Zakona o koncesijama. 

 

2. Opis predmeta koncesije 

 

Predmet koncesije je obavljanje 

dimnjačarskih poslova odnosno obveza 

čišćenja i kontrola dimovodnih objekata i 

uređaja za loženje na području Općine 

Gornja Vrba. 

 

3. Svrha i cilj koncesije 

 

Svrha koncesije je osigurati redovito i 

kvalitetno obavljanje dimnjačarskih 

poslova, kako bi se pridonijelo zaštiti 

ljudskog života, zdravlja i imovine na 

području Općine Gornja Vrba. 

Cilj davanja koncesije je profesionalno 

i efikasno obavljanje dimnjačarskih 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

   
99 

OPĆINA GORNJA VRBA 

poslova na području Općine radi 

sprečavanja opasnosti od požara, 

eksplozije, trovanja te zagađivanja zraka. 

 

 

4. Propisi koji se primjenjuju na 

davanje koncesije 

 

Koncesija se dodjeljuje na temelju 

odredaba Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18, 110/18 i 32/20), Zakona o 

koncesijama („Narodne novine“, broj 

69/17 i 107/20), Tehničkog propisa za 

dimnjake u građevinama („Narodne 

novine“, broj 3/07), Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 

114/22), Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju koncesija („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 7/17). 

 

5. Tehnička analiza opravdanosti 

davanja koncesije 

 

Odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu kao komunalna djelatnost 

utvrđeno je i obavljanje dimnjačarskih 

poslova. Koncesija se daje s obzirom da je 

Općina, kao jedinica lokalne samouprave, 

dužna osigurati trajno i kvalitetno 

obavljanje komunalne djelatnosti i javnost 

rada, a naročito redovno i kvalitetno 

pružanje komunalnih usluga od interesa za 

fizičke i pravne osobe. 

Svaki koncesionar mora ispunjavati 

uvjete: 

- da je registriran za obavljanje 

dimnjačarskih poslova; 

- da ima u radnom odnosu 

zaposlenika/e koji imaju stručna 

znanja za kvalitetno obavljanje 

dimnjačarskih poslova; 

- da je tehnički opremljen alatima, 

uređajima i tehničkom opremom za 

kvlitetno obavljanje dimnjačarskih 

poslova. 

 

6. Financijska i ekonomska 

opravdanost davanja koncesije 

 

Davatelj koncesije ima minimalne 

troškove vezano za davanje koncesije u 

odnosu na financijsku i ekonomsku korist 

koncesije. Trošak Općine je plaćanje 

iznosa vezanih za objavu Obavijesti o 

namjeri davanja koncesije i Odluke o 

davanju koncesije u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave RH te ostalih 

pripremnih radnji za provođenje koncesije. 

Naknada za koncesiju prihod je Proračuna 

Općine Gornja Vrba. Minimalna  naknada 

(prihod) od koncesije predlaže se u visini 

od 350 EUR godišnje, odnosno u visini od 

1.750,00 EUR tijekom pet godina. 

Navedeni prihod, odnosno naknada za 

koncesiju koristi se za građenje objekata i 

uređenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Gornja Vrba. Prihod 

Državnog proračuna proizlazi iz obveza 

koje plaćaju gospodarski subjekti (porez na 

dobit, porez na dohodak, PDV te doprinosi 

i druga davanja). 

7. Pravna analiza opravdanosti 

davanja koncesije 

 

Odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu propisano je da je obavljanje 

dimnjačarskih usluga od općeg interesa. 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu 

propisano je da se koncesijom može steći 

pravo obavljanja komunalne djelatnosti 

obavljanja dimnjačarskih poslova, da je 

davatelj koncesije predstavničko tijelo, a 

da se na sva pitanja  u vezi s koncesijama 

na odgovarajući način primjenjuju propisi 

kojim se uređuju koncesije. 

Uvažavajući činjenicu da je Ugovor o 

koncesiji za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Gornja Vrba 

istekao, Općina Gornja Vrba je u obvezi 

provesti postupak davanja koncesije za 

područje Općine Gornja Vrba.  

 

8. Procijenjena vrijednost koncesije 

 

Procijenjena vrijednost koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih poslova na području Općine 

Gornja Vrba određuje se u iznosu od 
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8.000,00 EUR godišnje. Za cijeli period 

trajanja koncesije (5 godina) za obavljanje 

dimnjačarskih poslova procijenjena 

vrijednost koncesije iznosi 40.000,00 EUR. 

Procjena vrijednosti koncesije izvršena 

je na temelju broja domaćinstava i broja 

poslovnih subjekata na području Općine 

Gornja Vrba. 

 

9. Rok na koji se daje koncesija 

 

Koncesija se daje na rok od 5 godina. 

 

10. Zaključak 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gornja Vrba će i dalje sukladno 

odredbama Odluke o dimnjačarskim 

poslovima na području Općine Gornja 

Vrba praiti rad dimnjačara – koncesionara 

za obavljanje dimnjačarskih poslova, te 

prikupljati i analizirati standardna 

financijska izvješća koncesionara na 

godišnjoj razini. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća  

Dunja Odobašić, mag.iur.  

 

 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/48 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

U Gornjoj Vrbi, 19.12.2022. g. 
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61.     ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA VRBA ZA 

RAZDOBLJE OD 01.01.2022. – 31.12.2022.   

 

Na temelju članka 19. Zakona o 

upravljanju državnom imovinom 

(„Narodne novine“, 52/18) i članka 30. 

Statuta  Općine Gornja Vrba („Službene 

novine Općine Gornja Vrba“.br. 1/21.), 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 

09. sjednici održanoj 19.12.2022. godine, 

donosi: 

 

 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju 

 Izvješća o provedbi Plana upravljanja 

imovinom Općine Gornja Vrba za 

2022.godinu 

 

 

Članak 1. 

 

  Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba prihvaća Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Gornja Vrba za 2022.godinu. 

Izvješće o provedbi Plana 

upravljanja imovinom sastavni je dio ovog 

Zaključka.  

 

Članak 2. 

 

Ovaj zaključak će se objaviti u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 

GORNJA VRBA 

 

                                    

Predsjednica vijeća: 

     Dunja Odobašić, mag.iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 406-01/22-01/06 

URBROJ: 2178-28-02-22-4 

Gornja Vrba, 19.12.2022. godine 
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62.     ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE ZA OPĆINU GORNJA VRBA U 2022. GODINI   

 

Temeljem članka 17. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“  br. 

16/2019) i članka 30. Statuta općine 

Gornja Vrba („Službene novine Općine 

Gornja Vrba“ br.1/21) Općinsko vijeće 

Općine Gornja Vrba na 9. sjednici 

održanoj 19.12.2022.godine., donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Analize stanja sustava 

civilne zaštite za 

Općinu Gornja Vrba u 2022. godini 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

prihvaća Analizu stanja sustava civilne 

zaštite za 

Općinu Gornja Vrba u 2022. godini 

 

 

II. 

         Analize stanja sustava civilne zaštite 

za Općinu Gornja Vrba u 2022. godini 

                                 čini sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

 

III. 

Ovaj zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba". 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 

                                                                                                    

Predsjednica  Općinskog vijeća 

Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/09 

URBROJ:2178-28-02-22/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.godine 
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63.     ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 

RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINU   

 

Temeljem članka 17. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“  br. 

16/2019) i članka 30. Statuta općine 

Gornja Vrba („Službene novine Općine 

Gornja Vrba“ br.1/21) Općinsko vijeće 

Općine Gornja Vrba na 9. sjednici 

održanoj 19.12.2022.godine., donijelo je 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju  Godišnjeg Plana razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim 

učincima za razdoblje  2023-2025. 

godinu 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba 

prihvaća Godišnji Plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za 

razdoblje  2023-2025. godinu 

 

 

II. 

 

Godišnji Plan razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za 

razdoblje  2023-2025. godinu čini sastavni 

dio ovog Zaključka. 

 

III. 

Ovaj zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba". 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINA GORNJA VRBA 

 

                                                                                                    

Predsjednica  Općinskog vijeća 

Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/10 

URBROJ:2178-28-02-22/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.godine 
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64.     ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU 

PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU   

 

 

 

Na temelju članka 17.  Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 

broj: 16/19) i i članka 30. Statuta općine 

Gornja Vrba („Službene novine Općine 

Gornja Vrba“ br.1/21) Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici 

održanoj 19.12.2022.god. donijelo je: 

 

 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU PLANA 

DJELOVANJA 

U PODRUČJU PRIRODNIH 

NEPOGODA ZA 2023. GODINU 

 

I. 

           Usvaja se Plan djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2023. 

godinu, KLASA: 240-01/22-01/06, 

URBROJ:378-22/3. 

 

II. 

Plan djelovanja  iz točke 1 ovog Zaključka 

prilaže se ovom zaključku i njegov je 

sastavni dio. 

 

III. 

             Ovaj zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objaviti će se u 

„Službenim novinama Općine Gornja 

Vrba“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Dunja Odobašić, mag.iur.                              

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 240-01/22-01/06 

URBROJ:2178-28-02-22/2 

U  Gornjoj Vrbi, 19.12.2022.godine 
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65.     PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ 

NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA U OPĆINI GORNJA VRBA   

 

Na temelju članka 15. stavak 2. 

Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 

broj 120/16, 114/22, dalje u tekstu: Zakon 

o javnoj nabavi) te članka 30. Statuta 

Općine Gornja Vrba („Službene novine 

Općine Gornja Vrba“  1/21.) Općinsko 

vijeće Općine Gornja Vrba, na 09. sjednici 

održanoj dana 19. 12. 2022. godine, 

donosi: 

 

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni 

Pravilnika 

o jednostavnoj nabavi roba, usluga i 

radova u Općini Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o jednostavnoj nabavi 

roba, usluga i radova u Općine Gornja 

Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 11/2017) članak 1. stavak 2. 

mijenja se i glasi:  

 

„Godišnja procijenjena vrijednost 

robe, radova i usluga iznosi:  

-  do 26.540,00 eura za nabavu roba i 

usluga, 

 - do 66.360,00 eura za nabavu radova (u 

daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za 

koje sukladno članku 15. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) (u 

daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) ne 

postoji obveza provedbe postupaka javne 

nabave.  

U provedbi postupaka jednostavne 

nabave osim ovog Pravilnika, obvezno je 

primjenjivati i druge važeće zakonske i 

podzakonske akte, kao i interne akte, koji 

se odnose na pojedini predmet nabave u 

smislu posebnih zakona“.  

 

Članak 2.  

Glava „ IV. PROVEDBA 

POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 

MANJA OD 15.000,00 eura“  

 

Članak 4. Pravilnika o jednostavnoj 

nabavi roba, usluga i radova u Općine 

Gornja Vrba, mijenja se i glasi: 

 

  „Jednostavna nabava roba, radova i 

usluga procijenjene vrijednosti manje od  

3.000,00 eura 

provodi se izdavanjem narudžbenice 

jednom gospodarskom subjektu.  

Narudžbenicu potpisuje Općinski 

načelnik. 

Narudžbenica obvezno sadrži 

podatke o: javnom naručitelju, vrsti 

roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz 

detaljnu specifikaciju jedinica mjere, 

količina, jediničnih cijena te ukupnih 

cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i 

roku plaćanja, gospodarskom 

subjektu/dobavljaču. 

O izdanim narudžbenicama 

obavezno se vodi evidencija. 

Za nabavu procijenjene vrijednosti od 

3.000,00 eura., do 15.000,00 eura., sa 

odabranim naručiteljem, potpisat će se 

ugovor o nabavi robe, radova ili usluga. 

 

-Poziv na dostavu ponuda sadrži: naziv 

javnog naručitelja, opis predmeta nabave, 

troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, 

kriterij za odabir ponude, naziv 

ponuditelja, uvjete i zahtjeve koje 

ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži) 

rok za dostavu ponude i način dostavljanja 

ponuda, kontakt osobu, broj telefona i 

adresu elektroničke pošte. 
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-Ugovor obavezno sadrži podatke o 

ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, 

mjestu sklapanja ugovora, predmetu 

ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima 

ugovora sukladno Zakonu o obveznim 

odnosima.  

- Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći 

od 5 (slovima: pet) dana od dana 

upućivanja poziva za dostavu ponuda. 

-Ugovor potpisuje općinski načelnik“  

 

Glava V. PROVEDBA POSTUPKA 

JEDNOSTAVNE NABAVE 

PROCIJENJENE VRIJEDNOST 

JEDNAKE ILI VEĆE OD 15.000,00 eura 

 

Članak 3. 

Članak 6. Pravilnika  mijenja se i 

glasi: 

 

„Pripremu i provedbu postupaka bagatelne 

nabave procijenjene vrijednosti jednake ili 

veće od 15.000,00 eura provode ovlašteni 

predstavnici javnog naručitelja koje  

imenuje općinski načelnik“ 

 

Članak 4. 

Članak 7. Pravilnika mijenja se i 

glasi: 

 

„Jednostavna nabava procijenjene 

vrijednosti jednake ili veće od 15.000,00 

eura započinje slanjem poziva  za dostavu 

ponude  najmanje 3 (slovima: tri) 

gospodarska subjekta  po vlastitom izboru“  

 

Članak 5. 

Članak 8. Pravilnika mijenja se i 

glasi: 

 

„U postupku provođenja jednostavne 

nabave vrijednosti jednake ili veće od 

15.000,00 eura, Naručitelj može od 

gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za 

uredno ispunjenje ugovora i jamstvo za 

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

na koje se na odgovarajući način 

primjenjuju odredbe Zakona o javnoj 

nabavi“.  

 

Članak 6. 

Članak 9. Pravilnika mijenja se i 

glasi: 

 

„U postupku jednostavne nabave 

vrijednosti jednake ili veće od 15.000,00 

eura na odredbe o zaprimanju dostavljenih 

ponuda na odgovarajući se način 

primjenjuju odredbe Zakona o javnoj 

nabavi i Uredbe o načinu izrade i 

postupanju s dokumentacijom za 

nadmetanje i ponudama“. 

Članak 7. 

Ostale odredbe Pravilnika o 

jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u 

Općini Gornja Vrba. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba“  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA 

VRBA 

  

                                                                        

Predsjednik općinskog vijeća: 

Dunja Odobašić, mag. iur. 

 

 

 

KLASA:  400-01/22-01/03 

URBROJ: 2178-28-02-22-1 

Gornja Vrba, 19. 12. 2022.god 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
                 

       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7 | Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 
  

 
108 OPĆINA GORNJA VRBA 

17.  ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DARIVANJU RODITELJA 

NOVOROĐENOG DJETETA 

 

Na temelju čl. 48.  Zakona o 

lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 

samoupravi ( NN br. . 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07,125/08, 36/09, 

150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17  ) te 

čl. 46. Statuta Općine Gornja Vrba („ 

Službene novine Općine Gornja Vrba“ br. 

01/21)  donosim slijedeću: 

 

Odluku o uzmjeni i dopuni Odluke 

o darivanju roditelja novorođenog 

djeteta 

 

Članak 1. 

Članak 1. Odluke o  darivanju 

roditelja novorođenog djeteta ( „Službeni 

novine Općine Gornja Vrba“ br. 1/18, 

4/19), mijenja se i glasi: 

 

        „Općina Gornja Vrba darivat će 

roditelja svakog novorođenog djeteta, koja 

ima prebivalište i boravi na području 

Općine Gornja Vrba  jednokratnom 

novčanom potporom u iznosu od  300,00 

EUR. 

        Za svako slijedeće novorođeno dijete  

jednokratna novčana potpora uvećava se  

za 150,00 EUR u odnosu na prethodno  

isplaćenu potporu za ranije rođeno dijete.“ 

 

        Iznos potpore majkama dodjeljuje se 

za onu proračunsku godinu u kojoj je dijete 

rođeno.  

        

Članak 2. 

  

Ostale odredbe Odluke ostaju na 

snazi 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u « Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba », a 

primjenjuje se od 01.01.2023.godine. 

 

          

   Općinski načelnik

         Ivan Vuleta, dipl. ing. 

 

 

 

 

KLASA:402-02/22-01/19 

URBROJ:2178-28-01-22/1 

U  Gornjoj Vrbi, 22.12.2022.godine  
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18. IV. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 
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19. V. IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2022. GODINU 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

 
 111 OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
112 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g.    

 
 113 OPĆINA GORNJA VRBA 

 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
114 

20. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU 

OPĆINE GORNJA VRBA 

           Na temelju članka 9. stav 2. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 28/10.) i čl. 46 Statuta 

Općine Gornja Vrba  (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba” br. 01/21“),  

Općinski načelnik Općine Gornja Vrba 

donio je: 

 

O D L U K U 

o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 

službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se 

osnovica za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Gornja Vrba. 

 

Članak 2. 

 

Osnovica za obračun plaća 

službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gornja Vrba 

iznosi 4.688,22 kn/622,23 EUR u bruto 

iznosu, i primjenjuje se od 01.listopada 

2022. godine, počevši s plaćom koja će biti 

isplaćena za mjesec listopad 2022.godine. 

 

Članak 3. 

 

Danom stupanja na snagu ove 

Odluke prestaje važiti Odluka o 

utvrđivanju osnovice za  

obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Gornja Vrba(“Službene novine Općine 

Gornja Vrba” br. 1/21) 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u “Službenim 

novinama Općine Gornja Vrba” 

                                                                             

     

                                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK: 

        Ivan Vuleta, dipl.ing.  

 

 

 

 

KLASA: 110-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-28-01-22-2 

Gornja Vrba, 31.10.2022.godine 
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21. ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSNTI 

OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. GODINU 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne 

novine«, broj 25/13., 85/15) i čl. 46. Statuta Općine Gornja Vrba („Službene novine Općine 

Gornja Vrba br. 1/21“),  načelnik Općine Gornja Vrba donio je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

O donošenju Plana normativnih aktivnosti Općine Gornja Vrba za 2023.godinu 

 

 

I. 

 

Donosi se Plan normativnih aktivnosti Općine Gornja Vrba za 2023.godinu, a koji 

sadrži naznaku akata za koje se prije donošenja planira provođenje savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću te koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Vrba za provođenje savjetovanja 

sa zainteresiranom javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama 

(»Narodne novine«, broj 25/13., 85/15 i dalje) i Statuta  Općine Gornja Vrba („Službene 

novine Općine Gornja Vrba br. 1/21“),  a na temelju Plana iz točke I. ovog Zaključka. 

 

         

III. 

 

Ovaj Zaključak i Plan iz točke I. ovog Zaključka objavit će se na internetskim 

stranicama Općine Gornja Vrba www.gornja-vrba.hr. 

 

 

                                                                                                       Općinski načelnik: 

                                                                                                        Ivan Vuleta, dipl. ing. 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/1 

URBROJ: 2178/28-01-22-2 

Gornja Vrba, 23. prosinac 2022.godine 
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PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023.GODINU 

 

R. 

br. 

   

Naziv akta ili 

dokumenta 

Nositelj 

izrade 

nacrta 

prijedloga 

akta 

Način provedbe 

savjetovanja 

 

Donositelj 

akta 

 

Očekivano 

vrijeme 

donošenje akta 

2. Odluka i natječaj za 

davanje u zakup 

poljoprivrednog 

zemljišta 

 

JUO 

Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

drugo/treće. 

tromjesečje 

3.  Proračun Općine 

Gornja Vrba za 

2024. 

JUO Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

IV. 

tromjesečje 

4. Program 

održavanja 

komunalne 

infrastrukture  

u   Općini Gornja 

Vrba za 

2024.godinu 

JUO Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

 

IV. 

tromjesečje 

5. Program gradnje 

komunalne 

infrastrukture  

u   Općini Gornja 

Vrba za 

2024.godinu 

JUO Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

 

IV. 

tromjesečje 

6. Program javnih 

potreba u području 

društvenih 

djelatnosti u 2024. 

godini za Općinu 

Gornja Vrba; 

JUO Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

IV. 

tromjesečje 

7. Program socijalne 

skrbi i zdravstvene 

zaštite u 2024. 

godini za Općinu 

Gornja Vrba; 

JUO Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

IV. 

tromjesečje 

8 Izmjene i dopune 

Proračuna Općine 

Gornja Vrba za 

2023.god. 

JUO Internet stranica 

www.gornja-

vrba.hr. 

Općinsko 

vijeće 

IV. 

tromjesečje 
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22. PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE 

GORNJ AVRBA ZA 2023. 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. 46. 

Statuta Općine Gornja Vrba („Službene novine Općine Gornja Vrba“ br. 1/21“),  načelnik 

Općine Gornja Vrba donio je sljedeći: 

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA VRBA 

ZA 2023. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam 

službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Vrba tijekom 2023. 

godine. 

Članak 2. 

Plan prijma sadrži: 

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, 

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2023. godinu 

- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme ili polaznika stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2023. godinu 

 

Članak 3. 

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Gornja Vrba popunjavaju se na temelju ovog Plana, a sukladno odredbama Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 4. 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban 

broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2023. godinu i potreban broj 

vježbenika odgovarajuće stručne spreme ili polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa za 2023. godine utvrđuje se u Tablici koja se nalazi u privitku i čini 

sastavni dio ovog Plana prijma. 

 

Članak 5. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i u 

Službenim novinama Općine Gornja Vrba. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ivan Vuleta, dipl. ing.  

 

 

KLASA: 112-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-28-22-01-1 

Gornja Vrba, 23.12. 2022.godine 
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Red. 

br. 

Sistematiziran

a radna mjesta 

Stručna 

sprema 

Broj 

sistematizira

nih radnih 

mjesta 

Stvarno 

stanje na dan 

31.12.2022. 

Potreban 

broj 

službenika/ 

namještenika 

u 2023. 

Potreban broj vježbenika 

1. Pročelnik 

Jedinstvenog 

upravnog 

odjela  

magistar 

struke ili 

stručni 

specijalist 

 

1 1 0 0 

2. Viši savjetnik 

za proračun i 

financije 

magistar 

struke ili 

stručni 

specijalist 

ekonomske 

struke 

1 1 0 0 

3. Viši savjetnik 

za pravne 

poslove i 

upravljanje 

projektima 

magistar 

struke ili 

stručni 

specijalist 

pravne struke 

1 1 0 0 

4. Administrativ

ni tajnik 

srednja 

stručna 

sprema 

upravnog ili 

ekonomskog 

smjera (SSS) 

1 1 0 0 

5. Spremačica 

(namještenik) 

 

Niža stručna 

sprema  

1 1 0 0 
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23. PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA 

STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2023. 

GODINU 
Na temelju članka 2. i 14. Naputka o brojčanim oznakama te sadržaju evidencija uredskog poslovanja   

(„Narodne novine“ broj :132/21.), te članka 46. Statuta Općine Gornja Vrba  (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba”, br. 01/21), Općinski načelnik Općine Gornja Vrba 29. prosinca 2022. godine,  

donosi  

P L A N  

Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka  

stvaratelja i primatelja pismena 

Općine Gornja Vrba  za 2023. godinu 

 

Članak 1. 
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u uredskom 

poslovanju za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja 

pismena Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Vrba 

te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata. 

 

Članak 2. 

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog 

Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake predmeta, kao i brojčane oznake predmeta 

na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u 2023. godini, kako slijedi:  

Klasifikacijska 

oznaka 
 

Broj dosjea 

Naziv upravnog područja 

ili djelatnosti 
Djelatnosti unutar podgrupe 

00  DRŽAVA I DRUŠTVO 
 

001  STRATEŠKO PLANIRANJE Planiranja i strategije (općenito) 

001-01 01  Planiranja i strategije (općenito) 

003 

 

DRŽAVNA IMOVINA 

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, upravljanje 

trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog 

i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, registar državne 

imovine i ostalo 

003-01 01  Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, 

003-02 01  Registar državne imovine 

004 
 

LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE 

SLOBODE 

Temeljne slobode, prava i etička pitanja, suzbijanje 

diskriminacije, zaštita prava i interesa djece, ravnopravnost 

spolova, zaštita prava i interesa osoba s invaliditetom i ostalo 

004-01 01  Općenito 

006 
 

POLITIČKE STRANKE 
Političke stranke (općenito), upis i upis promjena u registar 

političkih stranaka i ostalo 

006-01 01  Općenito 

008  INFORMIRANJE Pristup informacijama, javno informiranje i ostalo 

008-01 01  Općenito 

009  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka, 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
120 

promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim 

mjerama i pravima u vezi s obradom podataka, imenovanje 

službenika za zaštitu osobnih podataka i ostalo 

009-01 01  Općenito 

01  DRŽAVNO UREĐENJE  

010 
 

GRB, ZASTAVA I HIMNA 
Grbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja 

i njegovih izvedenica u pravnom prometu, uključujući njegovo 

oponašanje i ostalo 

010-01 01  Općenito 

012 
 

IZBORNI SUSTAV 
Registar birača, provedba izbora, financiranje političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i ostalo 

012-01 01  Općenito izbori 

012-02 01  Financiranje izborne promidžbe 

013 

 REFERENDUM I DRUGI OBLICI 

SUDJELOVANJA GRAĐANA U 

OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI 

I LOKALNE I PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana, 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, narodne inicijative za 

raspisivanje referenduma i ostalo 

013-01 
01 

 
 

Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana, 

općenito 

013-02 01  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

016  NACIONALNE MANJINE Prava nacionalnih manjina 

016-01   Općenito 

02 
 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I 

DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA 
 

024 
 JEDINICE LOKALNE I 

PODRUČNE 

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE 

Poslovi županija, gradova i općina, ustrojstvo, rad njihovih 

tijela, izrada i donošenje akata i ostalo 

024-01 01  Općinski načelnik 

024-02 01  Sjednice Općinskog vijeća 

024-02 02  Imenovanja, općenito 

024-03 01  Jedinstveni upravni odjel 

03 
 UPRAVNO POSLOVANJE 

 
 

034 

 

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI 

SPOR 

Opći upravni postupak, upravni spor, usklađivanje posebnih 

zakona sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak, 

izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari, izdavanje potvrda 

(općenito) i ostalo 

034-01 01  Izdavanje potvrda općenito 

035 
 

UREDSKO POSLOVANJE 
Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih 

oznaka, postupanje s pismenima, evidencije, obrasci, oblik, 
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sadržaj i način izrade pismena, primjena informacijske 

tehnologije u uredskom poslovanju i ostalo 

035-01 01  Općenito 

036 
 

UPRAVLJANJE 

DOKUMENTARNIM GRADIVOM 

Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, 

korištenje, izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja 

arhivskog gradiva nadležnom arhivu i ostalo 

036-01 01  Općenito 

038 
 

PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 
Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike 

Hrvatske, upotreba, čuvanje i uništavanje, izrada štambilja i 

ostalo 

038-01 01  Općenito 

04 

 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I 

DRUGI NADZORI U 

JAVNOPRAVNIM TIJELIMA 

 

040 
 

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU 

AKATA 

Nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata, uključujući i 

akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

ostalo 

040-01 01  Općenito 

041 

 

NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU 

RADA 

Nadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u 

javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina 

rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

i ostalo 

041-01 01  Općenito 

05 
 PREDSTAVKE, MOLBE, 

PRIJEDLOZI I PRITUŽBE 
 

052 
 OSTALE PREDSTAVKE I 

PRITUŽBE 
Ostale predstavke i pritužbe 

052-01 01  Općenito 

053  MOLBE I PRIJEDLOZI Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima 

053-01 01  Općenito 

06 

 ODLIKOVNJA, JAVNE 

NAGRADE I 

PRIZNANJA 

 

061 

 

JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 

Javne nagrade i priznanja za društveno-politički rad, za 

znanstveno-istraživački rad, za rad u gospodarstvu, za 

dostignuća u kulturi, umjetnosti, sportu, druge javne nagrade i 

priznanja i ostalo 

061-01 
01 

 Općenito 

07  VJERSKE ZAJEDNICE  

070 
 ODNOS DRŽAVE I VJERSKIH 

ZAJEDNICA 
Vjerske zajednice (općenito), upis i upis promjena u evidencije, 

odnos države i vjerskih organizacija i zajednica i ostalo 

070-01 01  Općenito 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
122 

10  ZAPOŠLJAVANJE  

110 
 

ZAPOSLENI U JAVNOM 

SEKTORU 

Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito), registar 

zaposlenih u javnom sektoru, evidencije zaposlenih, ovlaštenja 

za potpisivanje i ostalo 

110-01 01  Općenito 

11  RADNI ODNOSI  

112 

 ZASNIVANJE I PRESTANAK 

RADNOG ODNOSA, PRIJAM U 

SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, 

UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI 

RAD I OSTALO 

Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, prijam u 

službu na određeno ili neodređeno vrijeme, prestanak službe, 

stavljanje na raspolaganje, premještaji, napredovanja, ugovor o 

djelu, ugovor o autorskom djelu, dopunski rad i ostalo 

112-01 01  Radni odnos na neodređeno vrijeme 

112-02 01  Radni odnos na određeno vrijeme 

112-03 01  Ugovor o djelu i ostalo 

113 
 RADNO VRIJEME, ODMORI, 

DOPUSTI I BOLOVANJA, 

OBUSTAVE RADA 

Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada i 

ostalo 

113-01 01  Općenito 

114 
 RADNI SPOROVI, MATERIJALNA 

I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
Radni sporovi, disciplinska odgovornost i postupak, materijalna 

odgovornost i ostalo 

114-01 01  Općenito 

115 
 

ZAŠTITA NA RADU 
Zaštita na radu, posebna zaštita žena, djece i osoba s 

invaliditetom, ozljede na radu i ostalo 

115-01 01  Općenito 

119 
 UPRAVLJANJE LJUDSKIM 

POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE 

I OSTALO 
Upravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje i ostalo 

119-01 01  Općenito 

12  PLAĆE  

120 
 

STJECANJE PLAĆE 
Utvrđivanje plaće, raspoređivanje i raspodjela plaća, dodaci na 

plaću i ostalo 

120-01 01  Utvrđivanje plaće, raspoređivanje i raspodjela plaća  

120-02 01  Dodaci na plaću i ostalo 

121 

 

OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI 

RADA 

Dnevnica, terenski dodatak, naknada za odvojeni život od 

obitelji, naknada za prijevoz na posao i s posla, naknada za topli 

obrok, regres za godišnji odmor, troškovi preseljenja, pomoć u 

slučaju smrti, jubilarne nagrade, otpremnina, autorski honorari i 

ostalo 

121-01 01  Općenito 

13 
 STRUČNO USAVRŠAVANJE I 

UPRAVLJANJE 
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130 
 

TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I SL. 
Tečajevi, savjetovanja i seminari, stručna putovanja, kongresi, 

simpoziji i ostalo 

130-01 01  Općenito  

132 
 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I 

STRUČNA PRAKSA 
Vježbenici, pripravnici, stručno osposobljavanje, stručna 

praksa, vježbenički ili pripravnički staž i ostalo 

132-01 01  Općenito 

133 
 DRŽAVNI, STRUČNI I 

PRAVOSUDNI ISPITI 
Državni ispit, pravosudni ispit, stručni ispiti i drugi ispiti 

133-01 01  Općenito 

14 
 MIROVINSKO I INVALIDSKO 

OSIGURANJE 
 

140 

 

MIROVINSKO OSIGURANJE 

Mirovinsko osiguranje i mirovina po osnovi godina života i 

radnog staža, obiteljska mirovina, mirovina poduzetnika i 

obrtnika, poljoprivrednika, sudionika Drugog svjetskog rata, 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mirovine po 

posebnim propisima, evidencije i ostalo 

140-01 01  Općenito 

15 

 SINDIKATI, UDRUGE 

POSLODAVACA I KOLEKTIVNI 

UGOVORI 

 

152 
 

KOLEKTIVNI UGOVORI 
Kolektivni ugovori, pregovarački odbor, kolektivno 

pregovaranje i ostalo 

152-01 01  Kolektivno pregovaranje-općenito 

2  UNUTARNJI POSLOVI  

21  JAVNA SIGURNOST  

210 
 

UPRAVA POLICIJE 
Prevencija, taktika i metodologija rada policije, sigurnost 

osoba, objekata, prostora i javnih okupljanja, poslovi 

interventne policije, poslovi protueksplozijske zaštite i ostalo 

210-01 01  Općenito 

24  SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

240 
 

CIVILNA ZAŠTITA 
Osobna i uzajamna zaštita, mjere i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite, stožeri civilne zaštite, operativne snage sustava civilne 

zaštite, popuna i mobilizacija, skloništa, obuka i vježbe i ostalo 

240-01 01  Općenito 

245 

 

ZAŠTITA OD POŽARA I 

EKSPLOZIJA 

Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija, 

inspekcijski poslovi u području zaštite od požara, poslovi 

proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari, poslovi humanitarnog 

razminiranja, ispitivanje vatrogasne tehnike i ostalo 

245-01 01  Općenito 

25  VATROGASTVO  

250  USTROJAVANJE, OSNIVANJE I Način ustrojavanja, obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi i 
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RAD VATROGASNIH POSTROJBI 

I VATROGASNIH ORGANIZACIJA 
organizacija, suglasnosti za imenovanje zapovjednika, 

suglasnosti na statute, izmjene i dopune, podaci o 

intervencijama, broju požara, vatrogasna tehnika i oprema i 

ostalo 

250-01 01  Općenito 

3  GOSPODARSTVO  

31 
 INDUSTRIJA, RUDARSTVO I 

PODUZETNIŠTVO 
 

311 
 PODUZETNIŠTVO, OBRT I 

ZADRUGARSTVO 
Malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zanatstvo, osnivanje 

zadruga, kućna radinost i ostalo 

311-01 01 
 

Općenito 

32 

 POLJOPRIVREDA, 

ŠUMARSTVO, 

VETERINARSTVO, LOVSTVO, 

RIBARSTVO, VODNO 

GOSPODARSTVO I ZAŠTITA 

MORA TE STOČARSTVO 

 

320 

 

POLJOPRIVREDA 

Poljoprivredno zemljište, poljoprivredna politika, tržišna i 

strukturna potpora u poljoprivredi, biljna proizvodnja i 

agroekologija, zaštita biljnih sorti, promet i primjena gnojiva i 

poboljšivača tla, poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija, biljno 

zdravstvo, vinogradarstvo i vinarstvo i ostalo 

320-01 01  Općenito 

320-02 01  Poljoprivredno zemljište – natječaji, zakup i sl. 

320-02 02  Poljoprivredno zemljište - ostalo 

320-03 01  Štete u poljoprivredi 

321 

 

ŠUMARSTVO 

Šume i šumsko zemljište, biološka reprodukcija šuma, 

iskorištavanje šuma i šumskog zemljišta, šumsko sjeme i 

šumski sadni materijal, zaštita šuma, šumarska inspekcija i 

ostalo 

321-01 01  Općenito 

322 

 

VETERINARSTVO I ZAŠTITA 

ŽIVOTINJA 

Zdravlje životinja, zaštita životinja, sigurnost hrane, promet 

životinja, sjemena i jajnih stanica, veterinarske usluge, 

označavanje životinja i njihovih proizvoda, veterinarska 

inspekcija i ostalo 

322-01 01  Općenito 

325 

 

VODNO GOSPODARSTVO I 

ZAŠTITA MORA 

Zaštita od štetnog djelovanja voda, upravljanje vodnim dobrom 

i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijska odvodnja, 

zaštita vode od onečišćenja, korištenje voda, poslovi 

vodopravne inspekcije, javna vodoopskrba i javna odvodnja, 

posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, suglasnosti 

u vodnom gospodarstvu, doprinosi i naknade u vodnom 

gospodarstvu, zaštita mora i priobalja, zaštita i upravljanje 

morskim okolišem i ostalo 

325-01 01  Općenito 

33  TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO  
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I TURIZAM 

330 
 

UNUTARNJA TRGOVINA 
Trgovina na veliko, trgovina na malo, prodavaonice i prodajni 

lanci, prodaja izvan prodavaonica, internet trgovina, internet 

platforme, posredovanje i ostalo 

330-01 01  Općenito 

334 

 

TURIZAM 

Hrvatski turizam, inozemni turizam, selektivni oblici turizma, 

razvoj i investicije, priprema sezone i opskrba, poslovanje u 

području turizma, turistička djelatnost, turistička inspekcija i 

ostalo 

334-01 01  Općenito 

335 
 

UGOSTITELJSTVO 
Ugostiteljska djelatnost, usluge u domaćinstvu, usluge na 

plovnim objektima i ostalo 

335-01 01  Općenito 

34  PROMET I KOMUNIKACIJE  

340 

 

CESTOVNI PROMET 

Dozvole za međunarodni prijevoz, izgradnja i održavanje 

cestovne infrastrukture, autobusni i kamionski kolodvori, 

prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu, inspekcija 

cestovnog prometa, inspekcija cesta, sigurnost u cestovnom 

prometu, homologacija – utvrđivanje sukladnosti motornih 

vozila i ostalo 

340-01 01  Općenito 

341 

 

ŽELJEZNIČKI PROMET 

Željeznička infrastruktura, tehnički pregled šinskih vozila, 

žičara i vučnica, željeznički prijelazi, inspekcija sigurnosti 

željezničkog prometa i žičara, sigurnost u željezničkom 

prometu i ostalo 

341-01 01  Općenito 

344 
 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 

I POŠTANSKE USLUGE 
 

344-01 

01 

 

Poštanske usluge, elektroničke komunikacije, inspekcijski 

nadzor u elektroničkim komunikacijama i poštanskim uslugama 

i ostalo 

35 
 PROSTORNO UREĐENJE, 

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 
 

350 

 

PROSTORNO UREĐENJE 

Strateški dokumenti prostornog uređenja, prostorni planovi, 

praćenje stanja u prostoru, provedba prostornih planova, 

uređenje građevinskog zemljišta i imovinski instituti uređenja 

građevinskog zemljišta, nadzor iz područja prostornog 

uređenja, međunarodna suradnja u području prostornog 

uređenja i ostalo 

350-01 01  Općenito 

350-02 
01 

 
Strateški dokumenti prostornog uređenja, prostorni planovi, 

praćenje stanja u prostoru, provedba prostornih planova 

351 

 

ZAŠTITA OKOLIŠA 

Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak, studije utjecaja na 

okoliš, mjere ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama, 

gospodarenje otpadom, poslovi inspekcije zaštite okoliša i 

ostalo 
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           351-01 01 
 

 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom  

36 

 GRADITELJSTVO, 

KOMUNALNI POSLOVI, 

PROCJENA VRIJEDNOSTI 

NEKRETNINA I ENERGETSKA 

UČINKOVITOST U 

ZGRADARSTVU 

 

361 

 

GRADNJA GRAĐEVINA I 

OBNOVA 

Gradnja građevina, građevinska dozvola, rješenje o tipskom 

projektu, uporabna dozvola, legaliziranje bespravno sagrađenih 

objekata, tehnički pregledi, obnova izgradnjom na drugoj 

lokaciji, obnova prekategoriziranog stupnja oštećenja, 

prelokacija, prekategorizacija oštećenih objekata, ugovori o 

obnovi i ostalo 

361-01 01  Općenito 

361-02 01  Komunalni doprinos 

361-03 01  Ishođenje dozvola 

363 
 

KOMUNALNI POSLOVI 
Komunalne djelatnosti, komunalna naknada, komunalno 

redarstvo i ostalo 

363-01 01  Komunalne djelatnosti 

363-02 01  Grobno mjesto i grobna naknada 

363-03 01  Komunalna naknada 

363-04 01  Komunalno redarstvo 

363-05 01  Ostali komunalni poslovi 

37 

 
STAMBENO GOSPODARSTVO, 

STAMBENO ZBRINJAVANJE I 

STAMBENI ODNOSI 

 

370 

 

STAMBENA POLITIKA 

Stanovi za službene potrebe, stanovi na korištenju, obnova 

obiteljskih kuća za državljane iz Bosne i Hercegovine, prodaja 

stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, otkup stanova, najam 

stanova i ostalo 

370-01 01  Općenito 

38 

 GOSPODARSKA DOGAĐANJA, 

PROMIDŽBA I MARKETING, 

TEHNOLOŠKI RAZVOJ, 

 

382  PROMIDŽBA I MARKETING Poslovi vezani uz promidžbu i marketing 

382-01 01  Općenito 

4  FINANCIJE  

40  FINANCIJE (OPĆENITO)  

400 
 FINANCIJSKO-PLANSKI 

DOKUMENTI 
Proračun, financijski planovi, periodični obračuni, financijski 

izvještaji, državni proračun, planovi nabave i ostalo 

400-01 01  Općenito 
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400-02 01  Periodični obračun 

400-03 01  Proračun 

400-04 01  Planovi nabave i ostalo 

401 
 KNJIGOVODSTVENO-

RAČUNOVODSTVENO 

POSLOVANJE 
Računi, računski plan, predračuni, ugovori o cesiji i ostalo 

401-01 01  Općenito 

402 
 

FINANCIRANJE 
Financiranje gospodarskih djelatnosti, javnih potreba, 

refundacije, povrat, sufinanciranje, financiranje iz proračuna, 

fondovi i ostalo 

402-01 01  Općenito 

402-02 01  Financiranje iz proračuna općine 

402-03 01  Sufinanciranje projekata općine 

404  INVESTICIJE Gospodarske investicije, investicijsko održavanje i ostalo 

404-01 01  Općenito 

406 
 

UPRAVLJANJE IMOVINOM I 

NABAVLJANJE IMOVINE 

Sitni inventar, osnovna sredstva, javna nabava, inventure, 

obvezni odnosi, upravljanje nekretninama i pokretninama i 

ostalo 

406-01 01  Općenito 

406-02 01  Inventure 

406-03 01  Upravljanje imovinom – planovi, izvješća 

41  JAVNE FINANCIJE  

410 

 

POREZI I TROŠARINE 

Porezi iz osobnog dohotka, spomenička renta, povrat poreza, 

porez na dobitke ostvarene od igara na sreću, porezi građana, 

porez na cestovna motorna vozila, porez na stambenu zgradu ili 

stan, porez na poslovni prostor, porez na tvrtku, porez na kuću 

za odmor, porez na plovila, porez na nasljedstva i darove, porez 

na potrošnju, porez na prihod, porez na promet proizvoda i 

usluga, porez na promet nekretnina, predujam od samostalne 

djelatnosti, porez na dodanu vrijednost, porezne kartice, porez 

na korištenje javnih površina, porez na dohodak, posebni porezi 

i ostalo 

410-01 01  Općenito 

415 
 NAPLAĆIVANJE POREZA 

DOPRINOSA I DRUGIH OBAVEZA 
Naplaćivanje poreza, doprinosa, pristojbi, ovrhe i ostalo 

415-01 01  Općenito 

43 
 DOHOCI KORISNIKA 

PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 
 

430 
 RASPOLAGANJE 

PRORAČUNSKIM SREDSTVIMA 
Ugovorne obveze, zakonske obveze, ukupni prihod i ostalo 

430-01 01  Općenito 



                 
       SLUŽBENE NOVINE OPĆINE GORNJA VRBA | Godina 5 – broj 7  |Četvrtak, 29. prosinca 2022.g. 

  OPĆINA GORNJA VRBA 
128 

47 
 KONTROLA FINANCIJSKOG 

POSLOVANJA 
 

470 
 

FINANCIJSKI NADZOR 
Financijska revizija, proračunski nadzor, fiskalna odgovornost, 

financijska inspekcija i ostalo 

470-01 01  Općenito 

5 

 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA 

ZAŠTITA, BRANITELJI, 

DEMOGRAFIJA I OBITELJ 

 

55  SOCIJALNA SKRB  

550 
 

SOCIJALNA SKRB (OPĆENITO) 
Planiranje potreba u području socijalne skrbi, standardi 

socijalnih potreba, socijalna solidarnost, Hrvatski crveni križ i 

ostalo 

550-01 01  Potpore za novorođenu djecu 

550-02 01  Pojedinačni predmeti-jednokratne pomoći 

550-03 01  Ostalo (uskrsnice, božićnice) 

550-04 01  Crveni križ 

550-05 01  Planiranje potreba u području socijalne skrbi - odluke 

56 

 ZAŠTITA HRVATSKIH 

BRANITELJA, VOJNIH 

INVALIDA I ŽRTAVA RATA 

 

561 
 ZAŠTITA HRVATSKIH 

BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG 

RATA 
Novčane naknade, drugi dodaci, pomoći i ostalo 

561-01 01  Općenito 

6 

 OBRAZOVANJE, ZNANOST, 

KULTURA, SPORT I RAZVOJ 

DIGITALNOG DRUŠTVA 

 

60  OBRAZOVANJE  

601 
 

PREDŠKOLSKI ODGOJ 
Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja, centri za djecu i 

mlade, inspekcijski nadzor i ostalo 

601-01 01  Općenito 

602 

 

OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO 

ŠKOLSTVO 

Osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, visokoškolsko 

obrazovanje, priznavanje inozemnih visokoškolskih 

kvalifikacija i razdoblja studija, priznavanje inozemnih školskih 

kvalifikacija, obrazovanje odraslih, obrazovanje u inozemstvu, 

udžbenici, auto-škola, priznavanje inozemnih stručnih 

kvalifikacija – regulirane profesije, programi, kurikulumi i 

ostalo 

602-01 01  Općenito 

604 
 

STIPENDIRANJE 
Dodjela stipendija i kredita, stipendiranje stranih državljana, 

međunarodne stipendije i ostalo 

604-01 01  Općenito 
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61  KULTURA  

611 

 

KULTURNO I UMJETNIČKO 

STVARALAŠTVO 

Likovna djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, 

arhivska djelatnost, knjižničarska djelatnost, muzejsko-

galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, nakladnička 

djelatnost, audiovizualna djelatnost i ostalo 

611-01 01  Općenito 

62  SPORT  

620 
 

SPORT (OPĆENITO) 
Sport, sportske organizacije, sportska natjecanja, sportaši, 

obavljanje sportske djelatnosti, osnivanje povjerenstva i vijeća 

u području sporta i ostalo 

620-01 01  Općenito 

65 
 INFORMATIKA I DIGITALNO 

DRUŠTVO 
 

650 
 

INFORMATIKA 
Informatička oprema, informacijski sustavi, stručnjaci za 

područje informacijskih tehnologija, informacijske tehnologije i 

ostalo 

650-01 01  Općenito 

7  PRAVOSUĐE  

70 
 POSLOVI PRAVOSUDNE 

UPRAVE 
 

700 
 PRAVOSUDNA UPRAVA – OPĆI 

POSLOVI 
Koordinacija rada pravosudnih tijela, unutarnje ustrojstvo 

sudova i ostalo 

700-01 01  Općenito 

9 

 VANJSKI I EUROPSKI 

POSLOVI, REGIONALNI 

RAZVOJ, GEODETSKI I 

KATASTARSKI POSLOVI, 

FONDOVI EUROPSKE UNIJE I 

OSTALI POSLOVI 

 

90  EUROPSKI POSLOVI  

901 
 KORIŠTENJE SREDSTAVA 

EUROPSKE UNIJE 
Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje 

sredstava EU i ostalo 

901-01 01  Općenito 

93 
 GEODETSKO-KATASTARSKI 

POSLOVI 
 

930 
 

OPĆI POSLOVI 
Planiranje i programiranje, privatna geodetska djelatnost i 

ostalo 

930-01 01  Općenito 

94  IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI  

940 
 IMOVINA U DRŽAVNOM 

VLASNIŠTVU I VLASNIŠTVU 

JEDINICA LOKALNE I 

Rješavanje imovinskopravnih odnosa stambenih zgrada, 

poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta, uknjižba prava 

vlasništva, postupci podjele imovine, prava i obveza jedinica 
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PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 
lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog područnih 

promjena i ostalo 

940-01 01  Općenito 

95  STATISTIKA  

950 
 

ORGANIZACIJA I METODE 
Statistička istraživanja, statistički standardi i klasifikacije, 

metodološke upute i ostalo 

950-01 01  Općenito 

97  EUROPSKA UNIJA  

977 

 SURADNJA S JEDINICAMA 

LOKALNE I 

PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

Smjernice i upute, upiti jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i ostalo  

977-01 01  Općenito 

 

Članak 3. 
Ovim Planom određuju se brojčane oznake Predstavničkog i Izvršnog tijela Općine i Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Gornja Vrba kao i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno 

Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Vrba kako slijedi. 

 

Brojčana oznaka Općine Gornja Vrba je  2178-28 

 

Red. 

broj 

Naziv službe,radnog mjesta  Oznaka ustrojstvene 

jedinice u tijelu  

Brojčana oznaka 

 

 

1. 

Izvršno  tijelo 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 01  

 

 

2. 

Predstavničko  tijelo 

OPĆINSKO VIJEĆE 

02    

 

 

3. 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE GORNJA VRBA 

04  

3.1. Pročelnik JUO 04 01 

3.2. Viši savjetnik za financije i proračun 04 02 

3.3. Viši savjetnik za pravne poslove i 

upravljanje projektima 

04 03 

3.4. Administrativni tajnik 04 04 

3.5. Komunalni redar 04 05 

 

Članak 4. 

Ovaj Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca pismena primjenjuje se u 

2023. godini i objavljuje se na službenim web stranicama Općine Gornja Vrba. 

 

KLASA: 035-02/22-01/02 

URBROJ: 2178-28-01-22-1 

Gornja Vrba, 29.12.2022. godine 

. 

Općinski načelnik 

Ivan Vuleta, dipl. ing. 
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