GLASNIK
OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 3

Godina 2015.

Datum: 10. kolovoza 2015.

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel, tel. 861-040, fax. 861-620

___________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Generalski Stol za razdoblje od
2015. – 2020. godine
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
3. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine za 2015.
godinu
4. Odluka o uvjetima stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
5. Plan korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
6. Plan korištenja sredstava vodnog doprinosa u 2015. godini
7. Plan korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2015. godini
8. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za I. polugodište 2015.
godine

OPĆINSKI

NAČELNIK

1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu snimke izvedenog stanja
nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu idejnih rješenja i ishođenje svih
posebnih uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine
3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj
nabavi za rekonstrukciju javne rasvjete na području Općine – I. FAZA
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opremanje objekta dječjeg vrtića u
Generalskom Stolu

***********************

Broj 3 – 2015.

Glasnik općine Generalski Stol

strana 1

OPĆINSKO VIJEĆE

1.
Klasa: 400-01/15-01/13
Ur. broj: 2133/09-15-01-01
Generalski Stol, 06. svibnja 2015.
Na temelju članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.01/13), Općinsko vijeće Općine
Generalski Stol na 13. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izradi strateškog razvojnog programa Općine Generalski Stol
za razdoblje od 2015.god. do 2020.god.
Članak 1.
Temeljem ovu Odluke Općina Generalski Stol pristupit će izradi Strateškog razvojnog
programa Općine Generalski Stol od 2015.godine do 2020.godine.
Članak 2.
Sredstva su osigurana proračunom Općine Generalski Stol za 2015. godinu: razdjel 002,
program P8212, konto 41261.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku općine Generalski
Stol.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

*************************
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2.
KLASA: 400-02/15-01/14
URBROJ: 2133/09-02-15-07
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015. godine
Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(NN124/14) te članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko vijeće
na 14. sjednici održanoj 06.kolovoza 2015. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom preraspodjeljuju se sredstva viška prihoda utvrđenih Godišnjim izvještajem o
izvršenju proračuna općine Generalski Stol za 2014.godinu, evidentiranih na računima
podskupine 922 u visini od 253.042,51 kn.
Višak prihoda poslovanja čine neutrošena sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u
iznosu od 227.496,00 kn i namjenskih prihoda u iznosu od 25.546,51 kn.
Članak 2.
Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke koristit će se za realizaciju Programa izgradnje
komunalne infrastrukture u 2015.godini te će se uvrstiti u Izmjene i dopune Proračuna Općine
za 2015.godinu.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Generalski
Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

**************************
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3.
Klasa: 400-05/15-01/14
Ur. broj: 2133/09-15-01-01
Generalski Stol, 10.kolovoza 2015.
Na temelju članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (NN br. 24/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.
1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 14. sjednici održanoj dana 06.kolovoza
2015. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Generalski Stol za I-VI 2015.godine

I
Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za
2015. godinu sa stanjem kako slijedi:
PLANIRANO 2015.
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Rezultat poslovanja za I-VI 2015.
– višak prihoda

6.008.000,00
6.008.000,00

OSTVARENO
I - VI 2015.
2.093.425,46
1.980.784,29

INDEX
34,84
32,97

112.641,17
II

Polugodišnji izvještaj sastoji se od: Općeg dijela proračuna koji sadrži Račun
prihoda i rashoda te sažetak, Posebnog dijela proračuna koji sadrži izvršenje rashoda po
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i obrazloženje ostvarenja prihoda i
rashoda.
Tabelarni prikazi polugodišnjeg izvještaja sastavni su dio ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku
općine Generalski Stol.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
***************************
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4.
KLASA: 940-01/15-01/14
URBROJ: 2133/09-01-15-03
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015.
Na temelju članka 35. stavka 2. i 8. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 1. točke 2.
i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol ("Službeni glasnik broj 01/13), Općinsko
vijeće na 14. sjednici od 06.kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuju načela u svezi stjecanja nekretnina, te raspolaganja i
upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Generalski Stol.
Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na postupak davanja u najam stanova i
postupak davanja u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora, koji postupci se reguliraju
posebnim općim aktima.
Članak 2.
U smislu članka 1. stavka 1. ove Odluke, ovom Odlukom se propisuju pravila u
svezi sa:
a) stjecanjem, raspolaganjem i upravljanjem nekretninama,
b) provođenjem natječaja za prodaju nekretnina,
c) ostvarivanjem i zasnivanjem drugih prava na nekretninama.
Članak 3.
Općina može nekretnine prodavati i davati u zakup i na drugi način s njima raspolagati
na temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, odstupajući od toga samo
u slučaju kada je to zakonom ili ovom Odlukom izričito propisano.
Odluke o prodaji, darovanju i založnom terećenju na nekretninama u vlasništvu
Općine donosi:

Općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost nekretnina ne prelazi 0,5 % iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do
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1.000,000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
Općinsko vijeće ako je pojedinačna vrijednost nekretnina veća od iznosa iz
prethodne alineje ovog stavka.
-

Radnje u postupcima u svezi raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine iz ove
Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel.

II. STJECANJE, RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
1. Stjecanje nekretnina
Članak 4.
Ukoliko je Općina iz posebnih razloga zainteresirana za stjecanje točno određene
nekretnine (npr. za potrebe izgradnje građevina i opreme komunalne infrastrukture, očuvanja
kulturne baštine, razvoja poduzetništva prema posebnim programima i sl.) u stjecanju
vlasništva te nekretnine primijenit će se postupak neposredne pogodbe, uzimajući u obzir
tržišnu vrijednost nekretnine.
Članak 5.
Zamjena nekretnina, kao način stjecanja i istovremeno otuđivanje nekretnina, obaviti
će se prvenstveno na temelju javnog natječaja, a iznimno neposrednom pogodbom, u slučaju
kada je planirana izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ili drugih objekata od
interesa za Općinu, vodeći računa o tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene.
Članak 6.
Darovanjem se stječu nekretnine koje vlasnik bez naknade predaje Općini Generalski
Stol. Nasljeđivanjem se stječu nekretnine temeljem rješenja o nasljeđivanju kojem se u
ostavinskim postupcima Općini predaje imovina bez zakonskih nasljednika.
2. Prodaja nekretnina
Članak 7.
Tržišna vrijednost nekretnine je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu
nekretninu može postići na tržištu koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog
utvrđivanja na području gdje se nekretnina nalazi uvažavajući status nekretnine u prostorno
planskoj dokumentaciji.
Početnu cijenu u postupku provođenja natječaja utvrđuje:

Općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost tih nekretnina ne prelazi 0,5 %
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00
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kuna ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa
zakonskim propisima,
Općinsko vijeće ako je pojedinačna vrijednost nekretnina veća od iznosa iz
prethodne alineje ovog stavka.
Visina početne cijene u postupku javnog natječaja ne smije biti manja od cijena za
građevinsko i poljoprivredno zemljište po katastarskim općinama na području Općine a koje
utvrđuje Porezna uprava.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju raspolaganja nekretninama neposrednom
pogodbom, tržišnom se cijenom smatra cijena koju utvrdi, odnosno prihvati Općinski načelnik
ili Općinsko vijeće, polazeći od cijene koja se može postići u postupku natječaja, za
nekretninu sličnih karakteristika (kvalitete, lokacije, namjene, opremljenosti komunalnom
infrastrukturom i sl.).
Članak 8.
Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u pravilu platiti najkasnije u roku od
8 (osam) dana od zaključenja ugovora. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene,
kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za period kašnjenja,
računajući od dana dospijeća do isplate.
Iznimno, polazeći od socijalnih i gospodarstvenih razloga, poticanja poduzetništva,
upošljavanja i drugih razloga, Općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće na zahtjev kupca
koji je stekao pravo na kupoprodaju nekretnine može odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u
najviše 6 (šest) obroka bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stječe uknjižbom u zemljišnim
knjigama nakon što je u potpunosti izmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim
ugovorom.
Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u obrocima na zahtjev kupca, može se
dozvoliti uknjižba prava vlasništva i prije isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava
zaloga na nekretnini u visini kupoprodajne cijene nekretnine u korist Općine.
Članak 9.
Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina donosi nadležno tijelo iz članka
3. ove Odluke.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tiskanom mediju i na službenoj web stranici Općine i
obvezno sadrži:
a. oznaku nekretnine (katastarska čestica, kultura, površina, katastarska općina i
broj zemljišnoknjižnog uloška),
b. početnu cijenu nekretnine,
c. rok za podnošenje prijava koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od
dana objave natječaja u dnevnom tisku,

d. odredbu tko može sudjelovati u javnom nadmetanju,
e. odredbu tko se smatra najboljim ponuditeljem,
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f. odredbu da će se u slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim
ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet
da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja,
g. odredbu da se nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće razmatati,
h. odredbu da se nekretninama raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“,
i. odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije
potpisivanja ugovora,
Članak 10.
Postupak otvaranja i pregleda ponuda obavlja Povjerenstvo koje se sastoji od 3 člana a
imenuje ga Općinski načelnik.
Povjerenstvo će o provedenom postupku sastaviti zapisnik te Općinskom načelniku ili
Općinskom vijeću predložiti donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
Članak 11.
Općina može nekretnine iznimno prodati neposrednom pogodbom i po tržišnoj cijeni
kad nekretninu stječu Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave ako
je to u interesu i s ciljem općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Smatra se da su nekretnine u interesu i s ciljem općeg gospodarskog i socijalnog
napretka građana u slučajevima kada se radi o nekretninama za potrebe javnih djelatnosti,
infrastrukture, komunalnih objekata i slično.
3. Suvlasnička zajednica
Članak 12.
Suvlasnička zajednica na nekretninama između Općine i drugih osoba razvrgnut će se
fizičkom diobom kad je to moguće, odnosno isplatom u slučajevima propisanim zakonom ili
općinskim odlukama i po tržišnoj cijeni.
Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice donosi Općinsko vijeće ili općinski načelnik,
ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove odluke.
4. Pravo građenja
Članak 13.
Na zemljištu u vlasništvu Općine se može osnovati pravo građenja na temelju pravnoga posla,
u korist druge osobe radi gradnje komercijalnih, smještajnih, infrastrukturnih i drugih

građevina.
Odluku o osnivanju prava građenja, donosi Općinsko vijeće ili Načelnik, ovisno o vrijednosti
nekretnine na kojoj će se osnovati pravo građenja, sukladno članku 3. ove Odluke.
Pravo građenja se osniva uz određenu naknadu, određenu od ovlaštenog sudskog vještaka, a
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iznimno se može osnovati i bez naknade kad to pravo stječu nositelji izgradnje
infrastrukturnih i drugih građevina od gospodarskog i socijalnog značaja za Općinu.
5. Založno pravo
Članak 14.
Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u vlasništvu Općine, može se dozvoliti samo ako
je to u izravnom interesu za razvoj Općine, kao i interesu trgovačkih društava, ustanova i
drugih subjekata u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.
Odluku o osnivanju dobrovoljnog založnog prava donosi Općinsko vijeće.
III EVIDENCIJA NEKRETNINA
Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Općine,
poduzima odgovarajuće mjere radi sređivanja i usklađenja katastarskog i zemljišnoknjižnog
stanja nekretnina, te druge mjere radi zaštite imovinskih prava Općine na nekretninama.
Evidentirane nekretnine knjigovodstveno se iskazuju u analitičkoj evidenciji
dugotrajne imovine.
Osim evidencije nekretnina Jedinstveni upravni odjel vodi i jedinstvenu bazu
podataka nerazvrstanih cesta sukladno članku 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14).
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski
Stol.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

********************************
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5.
KLASA: 321-01/15-01/14
URBROJ: 2133/09-02-15-05
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015. godine
Na temelju članka 65. Zakona o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12 148/13 i 94/14) te članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13)
Općinsko vijeće na 14. sjednici održanoj 06.kolovoza 2015. godine donosi
PLAN
korištenja sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Generalski Stol u 2015.godini
Članak 1.
Proračunom Općine Generalski Stol planirani su prihodi u visini od 20.000,00 kn od uplata
šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda
iskorištavanja šuma na području Općine Generalski Stol u visini 5% od prodajne cijene
proizvoda na panju.
Članak 2.
Planirana sredstva za 2015.godinu koristit će se za provođenje Programa održavanja
komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Generalski
Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

**********************************
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6.
KLASA: 325-08/15-01/14
URBROJ: 2133/09-02-15-04
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015. godine
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13 i
154/14) te članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko vijeće na
14. sjednici održanoj 06. kolovoza 2015. godine donosi
PLAN
korištenja sredstava vodnog doprinosa
na području Općine Generalski Stol u 2015.godini
Članak 1.
Proračunom Općine Generalski Stol planirani su prihodi u visini od 10.000,00 kn od uplata
8% vodnoga doprinosa naplaćenog na području Općine Generalski Stol.
Članak 2.
Planirana sredstva za 2015.godinu koristit će se za održavanje vodovodne mreže i opreme
vodocrpilišta, program P8250, aktivnost A82501 (održavanje vodoopskrbnog sustava), konto
32241.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Generalski
Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

********************************
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7.
KLASA: 361-01/15-01/14
URBROJ: 2133/09-02-15-06
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015. godine
Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i
143/13) te članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko vijeće na
14. sjednici održanoj 06.kolovoza 2015. godine donosi
PLAN
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
na području Općine Generalski Stol u 2015.godini
Članak 1.
Proračunom Općine Generalski Stol planirani su prihodi u visini od 100.000,00 kn od naplate
30% iznosa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
općine Generalski Stol a prema izdanim rješenjima.
Članak 2.
Planirana sredstva za 2015.godinu koristit će se za provođenje Programa izgradnje uređaja i
objekata komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Generalski
Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

**********************************
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8.
Klasa: 021-01/15-01/14
Ur. broj: 2133/09-15-01-08
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015.
Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN19/13-pročišćeni
tekst) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 01/13), Općinsko vijeće na 14. sjednici
održanoj 06. kolovoza 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za I polugodište 2015. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za I polugodište 2015.godine.
Članak 2.
Izvješće o radu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 19/13) i članka 50. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 04/09 i 04/12) podnosim
IZVJEŠĆE
o radu načelnika općine Generalski za period 01.01.- 30.06.2015.godine
I. UVODNI DIO
Djelokrug rada općinskog načelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave
propisan je člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („ Narodne
novine“ br.19/2013) i čl. 48. Statuta općine Generalski Stol.
U izvještajnom razdoblju kao načelnik općine Generalski Stol u okviru svog
djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mi
povjereni zakonom, pripremao prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavao
i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela , nadzirao rad odjela, te obavljao i druge poslove u
skladu sa zakonom, statutom općine i aktima Vijeća.
Tijekom ovog razdoblja aktivno sam uključen u izradu dokumentacije za kandidiranje
projekta asfaltiranja nerazvrstanih cesta na europske fondove sa projektantima i geodetima.
Također i pronalaženju rješenja za kandidiranje ostalih projekata kao što su izgradnja školske
dvorane, izgradnja igrališta u Bukovlju, proširenje i opremanje vatrogasnog doma u Bukovlju
te izgradnje dječjih igrališta.
Pratio sam tok javne nabave za projekat izmjene javne rasvjete na području općine
Generalski Stol te prikupljao u početku sve potrebne suglasnosti odnosno dokumentaciju za
kandidiranje.
Zajedno s našim komunalnim djelatnikom obilazio sam neasfaltirane puteve koji su
zahtijevali sanaciju ili proširenja te dogovarali način izvođenja radova kao i prilikom
rekonstrukcije i popravaka vodoopskrbne mreže. Dogovorio sam sanaciju asfaltiranih puteva
odnosno popravak svih većih oštećenja na području općine.
Prisustvovao sastancima vezanim za vodoopskrbu u Komunalnom Duga Resa te u
Hrvatskim vodama u Zagrebu, a sve vezano za prijenos vodoopskrbne mreže u vlasništvo
općine trgovačkom društvu koje po zakonu mora dalje vršiti vodoopskrbu na području naše
općine. Također je u tijeku analiza postojećeg stanja vodoopskrbne mreže i izrada
dokumenata koji će biti okosnica daljnjem razvoju i održavanju mreže te sam tu u stalnoj
suradnji sa Komunalnim Duga Resa i izvoditeljem radova na mjerenjima tlakova, protoka i
izrade analize.
Dogovorio sam način otvaranja našeg dječjeg vrtića sa gradonačenikom Duge Rese
gospodinom Ivanom Baršićem i ravnateljicom dječjeg vrtića Duga Resa gospođom Mirom
Štedul. U suradnji sa ravnateljicom pristupili smo izradi plana za opremanje te isti planiramo
ubrzo realizirati.
Prisustvovao sam na sudskim sporovima vezanih za imovinsko-pravne odnose koji su
vezani za zemljište u vlasništvu općine, odnosno državnog zemljišta.
Prisustvovao sam gotovo svim seminarima kojima je bila tematika izrada i realizacija
projekata razvoja ruralnog područja te mogućnosti kandidiranja prema EU fondovima te
razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma na ruralnim područjima koji su organizirali
ministarstava, Karlovačka županija, Razvojna agencija Karla, LAG te UNDP.
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Prisustvovao sam sastancima mjesnih odbora te surađivao sam sa predsjednicima
mjesnih odbora i gdje smo rješavali problematiku infrastukture u dotičnim mjestima, kao što
su proširenje puteva, izgradnje novih te sanacija postojećih.
Također sam nazočio sjednicama te događanjima organiziranih od strane udruga koje
djeluju na području općine Generalski Stol te sastancima Vatrogasne zajednice Općine
Generalski Stol. Na svaki poziv pojedinaca s područja naše općine koji je zvao zbog nekih
problema, ako je bilo potrebno, izišao sam na teren te smo pokušali razriješiti određenu
problematiku.
II. PRIPREMA I IZVRŠAVANJE OPĆIH AKATA
Tijekom 2015.godine sudjelovao sam u radu sjednica Općinskog vijeća. Održano je
dvije sjednice, na kojima je ukupno donešeno 8 odluka. Svi akti objavljeni su u službenom
glasniku i na internet stranici Općine.
Također, sudjelovao sam u radu skupštine Razvojne agencije i Centra za gospodarenje
otpadom Karlovačke županije čiji smo suosnivači te skupštine LAG-a ''Frankopan'' , lokalne
akcijske grupe koja je osnovana kao partnerstvo u cilju daljnjeg razvoja ruralnih područja
grada Ogulina i Slunja te općina Generalski Stol, Bosiljevo, Tounj, Josipdol i Plaški.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2015.GODINU
Proračunom Općine za 2015.godinu planirani su ukupni prihodi u visini od
6.008.000,00 kn, a ostvareno je u prvih 6 mjeseci 2.093.425,00 odnosno 34,84%. Planirani
rashodi za 2015. godinu su planirani u visini od 6.008.000,00 kn, a ostvareno je u prvih 6
mjeseci 1.980.784,00kn odnosno 32,97% te je ostvaren višak prihoda od 112.641,17 kn.
IV. OBAVLJANJE POSLOVA LOKALNOG ZNAČAJA IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA OPĆINE
Tijekom 2015.godine obavljani su slijedeći poslovi lokalnog značaja:
-

kontinuirana opskrba potrošača vodom
održavanje vodoopskrbnog sustava
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje javne rasvjete
održavanje javnih površina
organiziranje zimske službe.
Također, isplaćena su sredstva za redovan rad Vatrogasne zajednice, udruga u sportu i
kulturi, socijalne pomoći i sredstva za ogrjev, naknade za novorođenu djecu,
subvencije u poljoprivredi, prijevoz učenika srednjih škola, smještaj djece u vrtiću i
provođenje programa predškole.
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V. NADZOR RADA UPRAVNIH TIJELA
Tijekom 2015.godine kontinuirano sam provodio nadzor nad zakonitosti upravnih i
stručnih poslova koje obavljaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela. Nadzor uključuje
uvid u spise, rješenja, ugovore i ostale akte.
Kontrolu upravljanja novčanim sredstvima na računu općinskog proračuna provodio
sam uvidom u vjerodostojnost dokumentacije na temelju koje se vrši isplata (ulazni računi,
obračunske situacije, obračuni i isplatne liste) te ovjerom naloga za plaćanje.
Kontrolu obavljenih financijsko-računovodstvenih poslova provodio sam kroz
periodične i godišnje izvještaje (I-III, I-VI, I-IX i I-XII) propisane Pravilnikom o
proračunskom računovodstvu i računskom planu kojeg donosi Ministarstvo financija.
Sastavljaju se slijedeći financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima,
Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o
obvezama i Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine.
Navedena izvješća u roku su dostavljena nadležnom uredu FINE-e i Državnog ureda
za reviziju.
KLASA: 022-05/15-01/01
URBROJ: 2133/09-02-15-01
Generalski Stol, 30. srpanj 2015. godine
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

*******************************
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OPĆINSKI NAČELNIK

1.
KLASA: 340-01/15-01/1
URBROJ: 2133/09-02-15-02
Generalski Stol, 11.svibnja 2015.
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za koje ne postoji obaveza primjene
Zakona o javnoj nabavi (Glasnik 01/15) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu snimke izvedenog stanja
nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata

I.

Podaci o naručitelju: OPĆINA GENERALSKI STOL, Generalski Stol 32

II. Način nabave: Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponude
III. Predmet nabave: Izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata
IV. Podaci o odabranom ponuditelju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
GEO-KOM d.o.o. Duga Resa, Bana J.Jelačića 87
V. Razlozi odabira: sukladno prijedlogu stručnog Povjerenstva iz Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda od 08.svibnja 2015.godine, prema kriteriju iz Poziva za dostavu ponude - najniža
cijena ponude u visini od 200.000,00 kn sa PDV-om.
VI. Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem zaključiti ugovor o usluzi izrade snimke izvedenog
stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata a ugovorom će se detaljnije utvrditi
međusobna prava i obveze između naručitelja i ponuditelja.
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

***********************************
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2.
KLASA: 340-01/15-01/1

URBROJ: 2133/09-02-15-03
Generalski Stol, 11.svibnja 2015.
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za koje ne postoji obaveza primjene
Zakona o javnoj nabavi (Glasnik 01/15) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu idejnih rješenja i ishođenje svih posebnih
uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Generalski Stol
VII.

Podaci o naručitelju: OPĆINA GENERALSKI STOL, Generalski Stol 32

VIII.

Način nabave: Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponude od 24.04.2015.

III. Predmet nabave: Izrada idejnih rješenja i ishođenje svih posebnih
uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Generalski Stol
IV. Podaci o odabranom ponuditelju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
Uljanik d.o.o. Petrinja, Mate Bučara 9
V. Razlozi odabira: sukladno prijedlogu stručnog Povjerenstva iz Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda od 08.svibnja 2015.godine, prema kriteriju iz Poziva za dostavu ponude - najniža
cijena ponude u visini od 199.550,00 kn sa PDV-om.
VI. Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem zaključiti ugovor o usluzi izrade idejnih rješenja i
ishođenje svih posebnih uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine
Generalski Stol a ugovorom će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze između
naručitelja i ponuditelja.
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

***********************************
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3.
KLASA: 404-01/15-01/1

URBROJ: 2133/09-02-15-02
Generalski Stol, 15. srpnja 2015.
Temeljem članka 96. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta
općine Generalski Stol (Glasnik 01/13) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi

Podaci o naručitelju: OPĆINA GENERALSKI STOL, Generalski Stol 32
Način nabave: Otvoreni postupak - broj objave 2015/S 002-0020676 od 21.05.2015.
Predmet nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Generalski Stol – I FAZA
Podaci o odabranom ponuditelju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
''MARAKOVIĆ'' d.o.o. 47000 Karlovac, V.Mačeka 34
Razlozi odabira: sukladno prijedlogu iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, ponuda u cijelosti
zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i najpovoljnija je prema kriteriju najniže cijene iz
poziva za nadmetanje
Rok mirovanja: deset dana od dana dostave odluke o odabiru
Uputa o pravnom lijeku: sukladno odredbama čl. 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi.
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

***********************************
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4.
KLASA: 404-03/15-01/1

URBROJ: 2133/09-02-15-02
Generalski Stol, 10. kolovoza 2015.
Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za koje ne postoji obaveza primjene
Zakona o javnoj nabavi (Glasnik 01/15) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opremanje objekta dječjeg vrtića u Generalskom Stolu

I.

Podaci o naručitelju: OPĆINA GENERALSKI STOL, Generalski Stol 32

II. Način nabave: Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponude
III. Predmet nabave: Opremanje objekta dječjeg vrtića u Generalskom Stolu
IV. Podaci o odabranom ponuditelju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
PROMETAL d.o.o. Vukovina, Seljine brigade 18a
V. Razlozi odabira: sukladno prijedlogu stručnog Povjerenstva iz Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda od 07.kolovoza 2015.godine, prema kriteriju iz Poziva za dostavu ponude najniža cijena ponude u visini od 148.366,45 kn sa PDV-om.
VI. Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem zaključiti ugovor o isporuci i montaži ponuđene
opreme a ugovorom će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze između naručitelja
i odabranog ponuditelja.
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

***********************************

