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I. OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članaka 4. i 57. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) i članka 25.
Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21), Općinsko vijeće
Općine Promina, na svojoj 6. sjednici, održanoj 28. travnja 2022. godine, donosi
ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u Općini Promina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika
predstavničkog tijela Općine Promina (predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog
vijeća Općine Promina), nositelja izvršne vlasti Općine Promina kao i članova radnih tijela
Općine Promina, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u nastavku
teksta: nositelji političkih dužnosti), u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u
ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće
prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja drugih od Etičkog kodeksa ne
opravdavaju njegovo kršenje.
Ovim Etičkim kodeksom građane Općine Promina i opću javnost upoznaje se s ponašanjem
koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti. Građani imaju pravo biti upoznati s
ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba.
Članak 2.
Ovim Etičkim kodeksom nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih
dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog
ponašanja (pozitivnim primjerom svakog od njih) te da se rješavaju (što jer moguće prije),
potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje.
Članak 3.
U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
- 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, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere,
političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja,
društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili
društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom
Općine Promina;
- građani su građani Općine Promina;
- kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Promina;
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- sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u
suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost
nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;
- 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
- pojedinačan ili ponavljan, 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.
Članak 4.
Pridržavanje ovog Etičkog kodeksa ima za osnovnu svrhu pridonošenje ugledu Općine Promina
kao jedinice lokalne samouprave, pridržavanje temeljnih načela demokratskog sustava da je
pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima.
Nadalje, svrha ovog Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje
poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i
dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju
političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja
političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih
političkih stavova.
II. TEMELJNA NAČELA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti se pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:
- zakonitosti i zaštite javnog interesa;
- odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje
političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;
- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te
zabrane
uznemiravanja;
- čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba
interesa;
- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak
osoba
u srodstvu, (članova uže obitelji), 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;
- konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;
- javnosti rada i dostupnosti građanima;
- poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i
nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti;
- zabrane svjesnog iznošenja neistina;
- iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;
- aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
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- prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući
zabranu uvredljivog govora;
- isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u
općinskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere;
- odnosa prema službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu koji se
temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i
dužnosti službenika utvrđena Etičkim kodeksom, JUO-a Općine Promina, isključujući
pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se smatra neprihvatljivim (primjerice,
nalaganje protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i sl.);
- redovitog puta komuniciranja sa službenicima JUO-a, što uključuje pribavljanje službenih
informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;
- osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.
Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani su na
osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju
imaju.
Članak 7.
Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj
imovini Općine Promina, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati
poboljšati ugled Općine Promina u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim
organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.
Članak 8.
Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog
domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Općine Promina povjereni ili u kojima su
angažirani.
Članak 9.
Nositelji političkih dužnosti u Općini Promina, obvezni su osigurati službenicima JUO-a
primjerene radne uvjete, pružiti im odgovarajuće informacije i osigurati im kvalitetno
upoznavanje s novim propisima, tj. omogućiti im pohađanje seminara te dostupnost potrebne
literature.
III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA
Članak 10.
Poštovanje Kodeksa nadzire Etički odbor.
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, koja imenuje i razrješuje Općinsko vijeće.
Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj
zajednici.
Predsjednik Etičkog odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke,
odnosno kandidat liste birača zastupljene u Općinskom vijeću.
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Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, po jedan član iz vladajuće
stranke, a jedan iz oporbenih redova.
Predsjednik i članovi Etičkog odbora za svoj rad ne ostvaruju pravo na naknadu za rad.
Administrativnu potporu radu Etičkog odbora pruža JUO-a Općine Promina.
Članak 11.
Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe, na zahtjev građana,
na zahtjev nositelja političkih dužnosti ili na vlastitu inicijativu.
O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etički odbor obavještava
nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od
15 dana od dostave pritužbe. Nositelji političkih dužnosti dužni su surađivati s Etičkim
odborom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.
Etički odbor odlučuje na sjednici većinom glasova članova, u roku od 60 dana od zaprimanja
pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se
Općinskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva kao i nositelju političke dužnosti na kojeg
se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Općine Promina.
Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u
odlučivanju.
Članak 12.
Etički odbor mora nastojati brzo rješavati nastali problem kako bi se spriječilo daljnje kršenje
zakona, nastanak neke vrste opasnosti za građana ili službenike JUO ili samu Općinu Promina.
Članak 13.
Odluke Etičkog odbora objavljuju se u Službenom glasilu Općine Promina i na službenoj
internet stranici Općine Promina.
Članak 14.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine
Promina.

KLASA: 114-01/22-01/3
URBROJ: 2182-9-22-01
Oklaj, 28. travnja 2022. godine
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA:
Davorka Bronić, v. r.
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Na temelju članka 173. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) i
članka 25. stavak 2. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21),
Općinsko vijeće Općine Promina, na svojoj 6. sjednici, održanoj 28. travnja 2022. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Promina
za 2021. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Promina za
2021. godinu
2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu
Općine Promina.

KLASA: 351-04/22-01/2
URBROJ: 2182-9-22-2
Oklaj, 28. travnja 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA:
Davorka Bronić, v. r.
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Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,
14/19 i 98/19) i članka 25. stavak 2. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina
01/21 i 04/21), Općinsko vijeće Općine Promina, na svojoj 6. sjednici, održanoj 28. travnja
2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu komunalnog društva Eko Promina d.o.o. za 2021.
godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog društva Eko Promina d.o.o. za 2021.
godinu.
2. Izvješće iz točke 1. čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu
Općine Promina.

KLASA: 363-01/22-01/5
URBROJ: 2182-9-22-1
Oklaj, 28. travnja 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNICA:
Davorka Bronić, v. r.
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Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20) i
članka 25. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21), Općinsko vijeće
Općine Promina, na svojoj 6. sjednici, održanoj 28. travnja 2022. godine, donosi

Odluku o načinu održavanja okoliša objekata i poljoprivrednih zemljišta na području
Općine Promina
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se način održavanja okoliša, odnosno okućnica objekata, kao i
poljoprivrednih površina na području Općine Promina.
Članak 2.
Ograde uz površine javne namjene trebaju biti izrađene tako da se visinom, načinom izvedbe te
oblikovnim značajkama uklapaju u okoliš.
Ograde moraju biti izvedene u skladu s važećim propisima i dokumentima prostornog uređenja.
Članak 3.
Vlasnik ili korisnik zemljišta dužan je održavati ogradu uz površinu javne namjene u ispravnom i
urednom stanju.
Ograde koje su oštećene ili su dotrajale moraju se popraviti ili zamijeniti.
Članak 4.
Ograde na raskrižjima moraju biti postavljene na način da ne ometaju preglednost prometa.
Članak 5.
Ograde uz površine javne namjene ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, armaturne mreže i slično.
Ograde uz površine javne namjene moraju se uređivati na način da se ne ometa korištenje javne
prometne površine.
Članak 6.
Ogradu uz površinu javne namjene u građevinskom području naselja koja se uređuje kao ogradna živica
vlasnik ili korisnik izgrađenog i/ili neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je održavati redovitim
orezivanjem na način da živica svojom visinom bude u skladu s visinom okolnih ograda, a da svojom
širinom ne prelazi na površinu javne namjene.
Članak 7.
Ogradu uz površinu javne namjene izvan građevinskog područja naselja koja ograđuje poljoprivredno
zemljište prema javnoj prometnoj površini putu, a koja se uređuje kao ogradna živica, vlasnik ili
korisnik zemljišta dužan je redovito orezivati na način da živica svojom širinom ne prelazi na površinu
javne namjene.
Članak 8.
Sakupljenu drvnu masu i zeleni otpad od orezivanja živice vlasnik ili korisnik dužan je ukloniti s površine
javne namjene i agrotehnički ga zbrinuti na vlastitom zemljištu.
Sakupljena drvna masa i zeleni otpad iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti odložena na privatnom
zemljištu, gdje je vidljiva s površine javne namjene ili na način da narušava uredan izgled naselja.
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Članak 9.
Zabranjeno je:
- paljenje ogradnih živica
- prskanje ogradnih živica herbicidima
Članak 10.
Ograde zemljišta koja su uređena kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće
životinje mora se izvesti na način da je onemogućen njihov izlazak na površinu javne namjene.
Uvjeti i način držanja domaćih životinja propisani su posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine
Promina.
Članak 11.
Vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem se nalazi ograda protivno odredbama ove Odluke dužan je po
rješenju komunalnog redara ukloniti nedostatke u roku određenom rješenjem.
Ukoliko vlasnik ili korisnik ne ukloni nedostatke iz stavka 1. ovoga članka, odnosno ne postupi po
rješenju, nedostatke će otkloniti Jedinstveni upravni odjel Općine Promina (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel) na trošak vlasnika ili korisnika zemljišta.
Članak 12.
Vlasnik ili korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora te izgrađenog i/ili neizgrađenog građevinskog
zemljišta u građevinskom području naselja dužan je održavati zemljište čistim i urednim.
Na dvorištu, okućnici, vrtu, voćnjaku i sličnim površinama neregistrirana vozila moraju biti uredno
posložena, a ne smije se deponirati otpad bilo koje vrste ni dotrajale stvari (olupine automobila, stari
strojevi, daske, bačve i sl.) na način da su vidljive s površine javne namjene, a koje svojim izgledom i
neredom narušavaju uredan izgled naselja.
Izuzetak od stavka 2. ovoga članka je građevinski materijal u tijeku građenja.
Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na vrijeme duže od mjesec dana, komunalni redar može
odrediti da se građevinski materijal ukloni ili ogradi na način da nije vidljiv s površine javne namjene.
Komunalni redar naredit će vlasnicima, suvlasnicima odnosno korisnicima zemljišta da obave radove
čišćenja iz stavka 1.,2. i 4. ovoga članka, a ukoliko to ne učine u određenom roku, isto će izvršiti
Jedinstveni upravni odjel putem treće osobe, na račun vlasnika, suvlasnika odnosno korisnika zemljišta.
Članak 13.
Zelene površine dvorišta, okućnica, vrtova i voćnjaka na izgrađenom građevinskom zemljištu te zelene
površine neizgrađenog građevinskog zemljišta moraju se održavati u razdoblju rasta vegetacije
redovitom košnjom.
Neuređenim dvorištem, okućnicom, vrtom, voćnjakom i slično smatra se ono na kojemu je trava
prerasla visinu od 30 cm.
Vlasnik ili korisnik neizgrađenog građevinskog zemljišta mora redovito s istog uklanjati korov i otpad.
Komunalni redar naredit će vlasnicima, suvlasnicima odnosno korisnicima zemljišta da obave radove
čišćenja iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko to ne učine u određenom roku, isto će izvršiti Jedinstveni
upravni odjel putem treće osobe, na račun vlasnika, suvlasnika odnosno korisnika zemljišta.
Članak 14.
Površine poljoprivrednog zemljišta moraju se održavati košnjom na način da se spriječi zakorovljenost
i obrastanje višegodišnjim raslinjem te obrađivati primjenom agrotehničkih mjera sukladno posebnim
propisima.
Komunalni redar naredit će vlasnicima odnosno korisnicima zemljišta da obave radove čišćenja iz
stavka 1. ovoga članka, a ukoliko to ne učine u određenom roku, isto će izvršiti Jedinstveni upravni
odjel putem treće osobe, na račun vlasnika, suvlasnika odnosno korisnika zemljišta.
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Članak 15.
Otpad koji nastaje košnjom trave, orezivanjem drveća, živica, čišćenjem korova, lišća, otpad iz vrtova,
voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje (zeleni otpad), vlasnikkorisnik zemljišta obvezan je zbrinuti na vlastitom zemljištu primjenom propisanih agrotehničkih
mjera.
Otpad iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti odložen na privatnom zemljištu, gdje je vidljiv s površine
javne namjene ili na način da narušava uredan izgled naselja.
Članak 16.
Vlasnik ili korisnik zemljišta dužan je podrezivati raslinje koje se nalazi na zemljištu, a koje svojim
granama nadvisuje javnu prometnu površinu tako da je omogućen nesmetan promet pješaka i vozila,
preglednost prometne i neprometne signalizacije te funkcionalnost javne rasvjete.
Članak 17.
Ako se uz graničnu među zemljišta prema površini javne namjene nalaze stabla voćki, vlasnik odnosno
korisnik zemljišta dužan je spriječiti pad plodova na površinu javne namjene.
Članak 18.
Vlasnik ili korisnik zemljišta koje graniči s površinama javne namjene dužan je ukloniti osušeno ili
bolesno stablo ili dio stabla koje bi svojim rušenjem, odnosno padom moglo ugroziti sigurnost
prolaznika, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.
Komunalni redar naredit će uklanjanje stabla vlasniku ili korisniku zemljišta na kojem se nalazi stablo
iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko to ne učine u određenom roku, isto će izvršiti Jedinstveni upravni
odjel putem treće osobe, na račun vlasnika, suvlasnika odnosno korisnika zemljišta.
Članak 19.
Ako zgrada ili ogradni zid zbog urušavanja pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili
korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji.
Javnu opasnost utvrđuje komunalni redar.
Ako se utvrdi javna opasnost iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar dužan je o tome pisanim putem
izvijestiti građevinsku inspekciju, koja potom donosi daljnje potrebne mjere sanacije.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenom glasilu Općine Promina.

KLASA: 363-01/22-06/1
URBROJ: 2182-9-22-01
Oklaj, 28. travnja 2022. godine
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA:
Davorka Bronić, v. r.
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Izdavač: Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj
Uredništvo: Jelena Lojić Pokrovac, prof., glavna i odgovorna urednica
Ante Čupić, mag. oec., urednik
Telefon: 022/881-018 • e-pošta: sluzbeno.glasilo@promina.hr • www.promina.hr
Tisak: Općina Promina
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