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

 

___________________________________________________________________________ 

 

O P Ć I N S K O        V I J E Ć E 
 

1. Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 2016.godinu  

2. Odluka o donošenju Proračuna Općine Generalski Stol za 2017.godinu 

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Generalski Stol za 2017.godinu  

4. Odluka o donošenju Programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture 

za 2017.godinu 

5. Odluka o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu 

6. Odluka o donošenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017.godinu 

7. Odluka o donošenju Programa javnih potreba u sportu za 2017.godinu 

8. Odluka o donošenju Plana socijalne skrbi za 2017.godinu 

9. Odluka o donošenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova za 2017.godinu 

10. Odluka o donošenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.godinu 

11. Odluka o donošenju Plana korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017.godinu 

12. Odluka o donošenju Plana korištenja sredstava vodnog doprinosa za 2017.godinu 

13. Odluka o suglasnosti za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 

14. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine u 2016.godini 

15. Usvajanje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine za 

2017.godinu 
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1. Plan nabave za 2017.godinu 

2. Plan prijma u službu za 2017.godinu 
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1. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-08/16-01/21 

Ur. broj: 2133/09-16-01-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka  33.  

Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 

21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donosi 

 

                                                  O D L U K U 

   o II izmjenama i dopunama Proračuna općine Generalski Stol za 2016.godinu 

                                                 

                                                         I                                                       

 

           Proračun općine Generalski Stol za 2016. godinu utvrđuje se u visini od 

4.978.200,00 kn a sastoji se od: 

 

 

A Račun prihoda i 

rashoda 

Plan  za 

2016.godinu 

Povećanje/smanjenje             Novi plan 

Prihodi 

poslovanja(razred 6) 

4.964.800,00 198.000,00 5.162.800,00 

Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 

(razred 7) 

40.000,00 0,00 40.000,00 

Rashodi poslovanja 

(razred 3) 

3.736.650,00 49.500,00 3.786.150,00 

Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

(razred 4) 

1.023.550,00 148.500,00 1.172.050,00 

B Račun 

financiranja/zaduživanja 

   

Primici od financijske 

imovine i zaduživanja 

(razred 8) 

0,00 0,00                   0,00 

Izdaci za financijsku 

imovinu i otplate 

zajmova (razred 5) 

20.000,00 0,00             20.000,00 

C Manjak prihoda iz 

prethodnog razdoblja 

224.600,00 0,00           224.600,00 

 

 

       Tabelarni prikaz prihoda i rashoda (opći dio Proračuna) i rashoda po organizacijskoj, 

ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (posebni dio Proračuna) sastavni je dio ove 

Odluke. 

                                                        II 

                                                        

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se  u ''Službenom glasniku 

općine Generalski Stol''. 

 

                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                             Ivan Škrtić 
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2. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-08/16-01/21 

Ur.broj: 2133/09-16-01-03 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

  

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12)  i članka 

33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13), Općinsko  vijeće na 21. sjednici 

održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donosi  

 

PRORAČUN OPĆINE GENERALSKI STOL  

ZA  2017. GODINU 

 

                                                                   Članak 1. 

 

Proračun Općine Generalski Stol za 2017.godinu sa projekcijama za slijedeće dvije godine 

utvrđuje se u visini od 10.826.000,00 kn a sastoji se od: 

 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 

                                                                                                                             - u kunama 

OPIS PLAN ZA 2017. 

PRIHODI POSLOVANJA (6) 7.824.000 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) 2.000 

UKUPNO PRIHODI 7.826.000 

RASHODI POSLOVANJA (3) 3.822.500 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4) 7.003.500 

UKUPNO RASHODI 10.826.000 

Razlika višak / manjak -3.000.000 

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA 

OPIS PLAN ZA 2017. 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8) 3.000.000 

IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA 

(5) 

0 

NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE 3.000.000 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 

 

 

Članak 2. 

 

 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji na razini podskupine i 

projekcije za slijedeće dvije proračunske godine na razini skupine računskog plana, utvrđuju 

se u Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu u Općem dijelu Proračuna. 
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                                                                   Članak 3. 

 

 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2017. 

godinu, prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se prema 

nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna. 

 

 

Članak 4. 

 

            Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje 2017. – 2019. godine sadrži ciljeve 

razvoja i mjere za njihovo provođenje povezane s programskom i organizacijskom 

klasifikacijom sukladno čl.4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu i sastavni 

je dio Proračuna. 

 

                                                                    Članak 5. 

 

 Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol''. 

 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

       

                                                                                                           Ivan Škrtić 
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3. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-08/16-01/21 

Ur. broj: 2133/09-16-01-02 

Generalski Stol, 23. prosinac 2016.  

 

      

 Na temelju članka 14.  Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 33. 

Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br. 1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 

21. sjednici održanoj dana  22. prosinca 2016. godine donijelo je 

 

 

     O D L U K U 

       o izvršavanju Proračuna općine Generalski Stol za 2017. godinu 

 

 

         Članak 1.  

  

 Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna općine Generalski Stol za 

2017. godinu, a obuhvaća se: upravljenje prihodima koji prema važećim Zakonima i 

odlukama Općinskog vijeća pripadaju Općini, upravljanje rashodima i stavljanje na 

raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna. 

 

            Članak 2.  

 

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, projekcija i plana razvojnih programa. 

 Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, te računa financiranja/ 

zaduživanja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda po razdjelima i glavama, programima i 

aktivnostima. 

 U Računu prihoda i rashoda iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji prihodi od poreza, 

pomoći, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima, ostali prihodi (obavljanje 

vlastite djelatnosti), prihodi od prodaje nefinacijske imovine, te rashodi utvrđeni za 

financiranje javnih rashoda na razini općine na temelju zakonskih i drugih propisa. 

 U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju su primici od financijske imovine te 

izdaci za otplatu zajmova.   

             U Planu razvojnih programa za trogodišnje razdoblje sukladno čl.34. Zakona o 

proračunu, iskazani su ciljevi razvoja i mjere za njihovo provođenje preuzeti iz Županijske 

razvojne strategije i Plana ukupnog razvoja općine Generalski Stol. Planirana sredstva 

povezana su sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. 

 

    Članak 3. 

 

 Proračun se izvršava od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine. Kao prihodi 

Proračuna priznaju se samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini dok rashode čine sve 

nastale obaveze u 2017.godini, neovisno o njihovom plaćanju. 
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    Članak 4.  

 

 Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i 

to do visine utvrđene u Posebnom dijelu.  

            Ostvarenje prihoda i rashoda prati se u Jedinstvenom upravnom odjelu.  

            U slučaju neplaniranog povećanja rashoda ili smanjenja prihoda tijekom godine, 

uravnoteženje Proračuna vrši se kroz izmjene i dopune Proračuna koje donosi Općinsko 

vijeće. 

 

          Članak 5.  

 

 Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzimati obveze najviše do visine sredstava 

osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna, rukovodeći se načelom štednje te namjenskog i 

raconalnog korištenja odobrenih sredstava.  

             Udruge u kulturi, sportu te ostale udruge građana kojima je odobrena tekuća donacija 

iz Proračuna obvezne su Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti godišnji financijski plan, 

zapisnik sa godišnje skupštine i izvješće o utrošenim proračunskim sredstvima. Izvješća će se 

uputiti na razmatranje Općinskom vijeću zajedno sa godišnjim izvještajem o izvršenju 

općinskog proračuna.  

 

          Članak 6.  

 

             Sredstva proračunske zalihe za 2017.godinu utvrđuju se u visini od 20.000,00 kn a 

koriste se za nepredviđene namjene ili za namjene za koje nisu utvrđena dovoljna sredstva jer 

ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. 

 O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik i o tome 

izvještava Općinsko vijeće prilikom utvrđivanja godišnjeg obračuna Proračuna.  

 

          Članak 7.  

 

 Postupak nabave roba, usluga i radova u 2017.godini, obavljat će se u skladu sa 

odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), Pravilnika o nabavi 

roba, usluga i radova za koje ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi (Glasnik 

01/15) i na osnovi Procedure stvaranja ugovornih obveza (Glasnik br. 06/13).  

 

          Članak 8.  

 

 Sredstva Proračuna čija je namjena utvrđena u dijelu proračuna po razdjelima i 

glavama, programima i aktivnostima, te korisnicima, izvršavaju se u okviru upravnog odjela 

sukladno zaključenim ugovorima o izvršenju posla, a temeljem ispostavljenih situacija ili 

računa odobrenih od strane Općinskog načelnika, sukladno propisanoj Proceduri zaprimanja, 

provjere i plaćanja računa (Glasnik br. 06/13). 

 

          Članak 9. 

 



 Za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik i u postupku 

izvršavanja donosi provedbene akte. 
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             Za prikupljanje proračunskih prihoda i njihovu pravodobnu naplatu odgovoran je 

Jedinstveni upravni odjel. 

              Općinski načelnik može na prijedlog Povjerenstva za popis imovine, obveza i 

potraživanja donijeti odluku o otpisu potraživanja ako bi troškovi naplate bili u nesrazmjeru s 

visinom potraživanja ili se ustanovi apsolutna nemogućnost naplate. 

 Za zakonsku uporabu raspoređenih sredstava osiguranih u Proračunu odgovorni su 

Općinski načelnik i službenici Općine u okviru svog djelokruga rada.  

 

                                                              Članak 10. 

 

Općina se može dugoročno zadužiti preuzimanjem kredita za investicije planirane općinskim 

Proračunom uz odobrenje Općinskog vijeća i prethodne suglasnosti Vlade Republike 

Hrvatske. Ukupna godišnja obaveza po osnovi preuzetog zaduženja može iznositi najviše do 

20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za 

prihode iz čl.88.stavak 4. Zakona o proračunu.  

 

Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg 

reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima uzimanjem novih 

kratkoročnih kredita, isključivo za svladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 

sredstava i dospijeća obaveza. 

 

         Članak 11. 

 

            Sukladno odredbama iz čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12.19/13 i 

137/15), općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda ostvarenih u prethodnoj godini. 

 

                                                                 Članak 12. 

 

 Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol'' 

 

 

            

                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                 Ivan  Škrtić 
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4. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 363-01/16-01/21 

Ur. broj: 2133/09-16-01-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016.  

 

 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne 

novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11, 

144/12 i 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 

općine Generalski Stol br.01/13 ) Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 21.sjednici 

održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donijelo je 

 

                                                            PROGRAM 

       izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture 

                                        u općini Generalski Stol za 2017. godinu  

 

      Članak 1. 

 Ovim  Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području općine Generalski Stol u 2017.godini za: 

- javne površine, 

- nerazvrstane ceste,  

- javnu rasvjetu, 

- opskrbu pitkom vodom. 

 

Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova te iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarenje sa naznakom izvora financiranja djelatnosti a 

ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog Programa u 2017. godini iznose  

2.240.000,00 kn. 

 

                                                              Članak 2. 

                                                             

I JAVNE POVRŠINE  

           

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani 

iznos  

Izvor financiranja Planirani iznos 

1.Prometna 

infrastruktura 

centra Općine-

parkiralište 

A82115          

250.000,00 

Komunalni 

doprinos 

Naknada za 

korištenje 

prostora elektrana 

 

165.000,00 

 

 

  85.000,00 

2.Uređenje dječjih 

igrališta 

A82115    100.000,00 Naknada za 

korištenje 

prostora elektrana 

 

 

100.000,00 

UKUPNO  350.000,00  350.000,00 
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II NERAZVRSTANE  CESTE  

 

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani iznos Izvor 

financiranja 

Planirani iznos 

1.Modernizacija 

nerazvrstanih cesta, 

MJERA 7.2.2. 

- naselje Brcković 

Draga, 1369 m 

A82111  

 

 1.500.000,00 Kreditna 

sredstva 

Pomoć-

kapitalna 

  750.000,00 

 

  750.000,00 

2.Usluge 

konzultanata za 

prijavu projekta 

A82111        50.000,00 Opći prihodi 

Naknada za 

korištenje 

prostora 

elektrana 

 

    35.000,00 

    15.000,00 

 

UKUPNO     1.550.00,00  1.550.000,00 

                

III JAVNA RASVJETA  

      

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani 

iznos 

Izvor 

financiranja 

Planirani iznos 

Rekonstrukcija 

javne rasvjete 

A82112   100.000,00 Komunalni 

doprinos 

 

    100.000,00 

 

UKUPNO  100.000,00       100.000,00 

     

IV OPSKRBA PITKOM VODOM  

                                                             

Opis aktivnosti Program/sktivnost Planirani 

iznos 

Izvor 

financiranja 

Planirani iznos 

Izrada vodovodnih 

priključaka na 

području Općine 

A82113              

240.000,00 

Vlastiti prihodi-

naplata vode 

 

    240.000,00 

UKUPNO  240.000,00      240.000,00 

                                                     

                                                                Članak 3. 

 

            Općinski načelnik ovlašten je za provedbu ovog Programa razmjerno ostvarenju 

planiranih proračunskih prihoda u 2017.godini. 

 

                                                                Članak 4. 

              

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol''. 

         



          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                             Ivan Škrtić 

Broj 5 – 2016.                              Glasnik općine Generalski Stol                            strana 9 

 
5. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 363-01/16-01/16 

Ur. broj: 2133/09-16-01-02 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

  

 Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,144/12, 

94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine 

Generalski Stol br. 01/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 21.sjednici održanoj 

dana 22. prosinca 2016. godine donijelo je 

 

                                                           PROGRAM 

     održavanja komunalne infrastrukture 

                  u općini Generalski Stol za 2017. godinu 

 

       Članak 1.  

 

 U smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu jedinice lokalne samouprave obvezne 

su na svom području osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te 

osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) 

utvrđuje se opis poslova na  održavanju komunalne infrastrukture na području Općine za 

2017. godinu sa iskazom financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarenje i izvorima 

financiranja. 

 

 Programom su obuhvaćene komunalne djelatnosti: 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje javne rasvjete, 

- održavanje vodoopskrbne mreže. 

            -     održavanje groblja. 

 

     Članak 2. 

 

 Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih 

površina te skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. 

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se 

koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a 

uključena je i djelatnost zimske službe.  

                 

 Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i 

uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz 

naselje i nerazvrstanih cesta.  
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        Pod održavanjem vodoopskrbne mreže podrazumijeva se održavanje vodovodne mreže i 

objakata vodospreme i vodocrpilišta. 

                                                            

              Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i objekata za  

ispraćaj pokojnika. 

 

Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog Programa u 2017.godini iznose 1.104.000,00 

kn.   
                                                                Članak 3. 

               

I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  

            

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani 

iznos 

Izvor financiranja Planirani 

iznos 

Održavanje javnih 

površina 

A81104    30.000,00 Opći prihodi   30.000,00 

Nakn.za 

zbrinjavanje otpada 

A81105   24.000,00 Opći prihodi   24.000,00 

Reciklažno 

dvorište 

A81104  150.000,00 FZOEU  150.000,00 

UKUPNO  204.000,00  204.000,00 

 

                                                                        

II ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

              

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani 

iznos 

Izvor financiranja Planirani 

iznos 

Zimska služba A81102 120.000,00 Komunalna 

naknada 

 

120.000,00 

Tampon za 

nasipavanje cesta 

 

A81101  

 

70.000,00 

 

Opći prihodi 

 

  60.000,00 

Prijevoz tampona A81101  60.000,00 Opći prihodi   50.000,00 

Strojna sječa i 

malčiranje  

 

A81101 

 

 

50.000,00 

 

Opći prihodi 

Vodni doprinos 

Prodaja stanova 

  38.000,00 

  10.000,00 

    2.000,00 

Geodetske usluge A81001 75.000,00 Nakn.za koncesiju 

Opći prihodi 

  10.000,00 

  65.000,00 

UKUPNO  375.000,00  375.000,00 
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III ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

                                                                       

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani 

iznos 

Izvor financiranja Planirani 

iznos 

Redovno 

održavanje JR 

A81103    40.000,00 Opći prihodi 

-šumski doprinos 

  25.000,00 

  15.000,00 

         

Električna energija A81103  250.000,00 Opći prihodi 

Nakn.za nez.zgrade 

200.000,00    

  50.000,00 

UKUPNO  290.000,00  290.000,00 

 

IV ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE 

                                                        

Opis aktivnosti Program/aktivnost Planirani 

iznos 

Izvor financiranja Planirani 

iznos 

Održavanje 

vodovodne mreže, 

postrojenja, analiza 

vode 

A81107  105.000,00 Prihod od naplate 

vode 

Opći prihodi 

 30.000,00 

 

 75.000,00 

UKUPNO  105.000,00  105.000,00 

 

              

 V           ODRŽAVANJE GROBLJA                                                             
                                                       

Opis aktivnosti Pozicija plana 

za 2016. 

Planirani 

iznos 

Izvor financiranja Planirani iznos 

Uređenje groblja i 

objekata za ispraćaj 

pokojnika 

A81106 130.000,00 Opći prihodi 

Grobna naknada 

     10.000,00   

   120.000,00 

UKUPNO  130.000,00     130.000,00 

                                                                     

 

          Članak 4.  

 

  Općinski načelnik ovlašten je za provedbu ovog Programa, sukladno ostvarenju 

planiranih proračunskih prihoda u 2017. godini. 

               

     Članak 5. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol''. 

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 



                                                                                             Ivan Škrtić   
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6. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 610-02/16-01/16 

Ur. broj: 2133/09-16-01-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 

38/09) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinsko vijeće na 

21. sjednici održanoj 22.prosinca 2016. godine donijelo je 

  

 

                                             PROGRAM 
              javnih potreba u kulturi općine Generalski Stol za 2017.godinu 

 

 

                                                         članak 1. 

 

          Program javnih potreba u kulturi općine Generalski Stol za 2017.godinu utvrđuje 

djelatnosti, poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za općinu Generalski Stol, 

za čije se provođenje sredstva osiguravaju u Proračunu općine za 2017.godinu. 

 

                                                         članak 2. 

 

           Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulturnih 

djelatnosti te zaštite kulturnih dobara koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog 

života Općine, a osobito se odnosi na: 

- redovnu djelatnost kulturno umjetničkih društava i udruga u kulturi  

- djelatnost poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, 

- djelatnost poticanja akcija i manifestacija u kulturi (koncerti, priredbe, izložbe i sl.) a 

posebno za vrijeme Antunovskih svečanosti tijekom mjeseca lipnja povodom Dana 

općine, 

- provođenje aktivnosti iz Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije a radi 

ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na području Županije,  

- zaštitu kulturne baštine                                                                    

- održavanje, adaptaciju i prijeko potrebne zahvate na objektima u kojima se odvijaju 

kulturne djelatnosti. 

           

                                                          članak 3.                                                                          

 

           Za realizaciju djelatnosti iz članka 2. ovog Programa, osiguravaju se sredstva u 

Proračunu općine za 2017.godinu, razdjel 002, program ''Javne potrebe u kulturi i 

sportu'' u ukupnom iznosu od 81.000,00 kuna, i to na slijedeći način: 

 

 

                 DJELATNOST     PLAN U KN Program/aktivnost 

Redovna djelatnost udruga u kulturi     36.000,00 A80082 

Održavanje kulturnih manifestacija     15.000,00 A80082 



Zaštita kulturne i spomeničke baštine     20.000,00 A80081 

Kap.pomoć za arheološko nalazište Crkvišće     10.000,00 A80081 
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                                                        članak 4. 

 

         Planirana sredstva za redovan rad udruga u kulturi dodijelit će se na temelju 

provedenog javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa udruga, sukladno 

odredbama iz ''Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge'' (NN 26/2015). 

 

                                                       članak 5. 

 

         Prije provedbe javnog natječaja ili javnog poziva Općinski načelnik donijeti će 

pravilnik o financiranju rada udruga koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro na 

području Općine Generalski Stol te imenovati povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja i ocjenu prijava. 

         Pravilnikom će se utvrditi kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja 

programa i projekata udruga, natječajna dokumentacija i obrasci za prijavu, način 

ocjenjivanja i objave rezultata natječaja ili javnog poziva. 

           

                                                       članak 6. 

 

        Planirana sredstva iz članka 3.ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama i 

dopunama Proračuna mijenjati, sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i drugih 

ukazanih potreba.                                                          

                                                         članak 7. 

 

         Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol''. 

 

 

 

 

                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                    Ivan Škrtić 
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7. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 620-01/16-01/21 

Ur. broj: 2133/09-16-01-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

Na temelju članka 74. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 

i 19/16) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinsko vijeće na 

21. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijelo je  

 

 

                                             PROGRAM 
              javnih potreba u sportu općine Generalski Stol za 2017.godinu 

 

                                                         članak 1. 

 

          Program javnih potreba u sportu općine Generalski Stol za 2017.godinu utvrđuje 

djelatnosti i aktivnosti u sportu od interesa za općinu Generalski Stol, za čije se 

provođenje osiguravaju financijska sredstva u Proračunu općine Generalski Stol za 

2017.godinu. 

                                                        članak 2. 

 

           Javne potrebe u sportu od značaja za Općinu Generalski Stol su naročito: 

- poticanje i promicanje sporta, 

- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,          

- djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza,                                                    

- sportsko - rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i očuvanja 

zdravlja ljudi te osmišljenog korištenja slobodnog vremena, 

- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s inavaliditetom, 

- poticanje planiranja izgradnje i održavanja sportskih građevina na području Općine, 

- poticanje osnivanja školskih sportskih društava radi provođenja izvannastavnih 

sportskih aktivnosti učenika. 

                                                        članak 3. 

                                                                        

           Za realizaciju djelatnosti iz članka 2. ovog Programa, osiguravaju se sredstva u 

Proračunu općine za 2017.godinu, razdjel 002, program ''Javne potrebe u kulturi i 

sportu'' A80083 u ukupnom iznosu od 22.000,00 kuna, i to na slijedeći način: 

 

- redovna djelatnost udruga u sportu                                        12.000,00 kn                                   
- održavanje sportskih takmičenja                                   

  u organizaciji udruga, Općine i MO-a                                       10.000,00 kn.                                       

                                                                                        

                                                         članak 4.  

 

             U cilju poticanja sporta, u slučaju ostvarenja posebno značajnih sportskih 

rezultata udruge ili pojedinca, Općinski načelnik može predložiti dodjelu novčane nagrade 

za postignuta ostvarenja.                                      

                                                         članak 5. 

 



                  Planirana sredstva za redovan rad udruga u sportu dodijelit će se na temelju 

provedenog javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa udruga, sukladno 
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odredbama iz ''Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge'' (NN 26/2015). 

 

                                                       članak 6. 

 

         Prije provedbe javnog natječaja ili javnog poziva Općinski načelnik donijeti će 

pravilnik o financiranju rada udruga koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro na 

području Općine Generalski Stol te imenovati povjerenstvo za pripremu i provedbu 

natječaja i ocjenu prijava. 

         Pravilnikom će se utvrditi kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja 

programa i projekata udruga, natječajna dokumentacija i obrasci za prijavu, način 

ocjenjivanja i objave rezultata natječaja ili javnog poziva. 

 

                                                        članak 7. 

 

         Planirana sredstva iz članka 3.ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama i 

dopunama Proračuna mijenjati, sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i drugih 

ukazanih potreba. 

 

                                                         članak 8. 

 

         Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine 

Generalski Stol''. 

 

 

 

 

                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                   

                                                                                   Ivan Škrtić 
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8. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 550-01/16-01/21 

Urbroj: 2133/09-16-01-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/2013, 152/14, 99/15 i 

52/16) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br. 1/13), Općinsko vijeće općine 

Generalski Stol na 21. sjednici održanoj dana  22. prosinca 2016. godine donijelo je 

    

                    PLAN  SOCIJALNE  SKRBI 

              općine Generalski Stol za 2017. godinu 

 

I   OPĆE ODREDBE 

              Članak 1.  

 Planom socijalne skrbi za 2017. godinu  utvrđuju se prava korisnika (samca ili obitelji) 

na podmirenje troškova stanovanja i drugih oblika socijalne pomoći koju osigurava općina 

Generalski Stol, te se propisuju uvjeti i način ostvarivanja tih prava.  

             Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju 

dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti 

svojim radom , prihodom od imovine ili nekog drugog izvora. 

             Broj korisnika odnosno prava iz ovog Plana mogu se ograničiti razmjerno 

ostvarenju proračunskih prihoda Općine.    

              Članak 2.  

 Jedinstveni upravni odjel općine Generalski Stol, nadležan je za postupanje po ovom 

Planu, koji o utvrđenom pravu na pojedini oblik pomoći izdaje  Rješenje u roku od 30 dana od 

dana podnošenja zahtjeva. 

              

 II   OBLICI POMOĆI 

                Članak 3.  

 Ovim Planom utvrđeni su slijedeći oblici pomoći:  

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja  

2. Naknada pogrebnih troškova za umrlu osobu 

3. Jednokratne novčane pomoći 

4. Pomoć za nabavku ogrijeva (drva) 

5. Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda 

6. Pomoć i njega u kući. 

 

 III    KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POJEDINE OBLIKE  

         POMOĆI 

              Članak 4. 

1. Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći  



utvrđenih ovim Planom: 

 

Broj 5 – 2016.                              Glasnik općine Generalski Stol                            strana 17 

 

 

- državljanstvo RH 

- prebivalište na području općine Generalski Stol 

 

2. Socijalni kriterij             
- korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb 

- osobe sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti osigurati osnovne 

životne potrebe 

- osobe koje zbog starosti i nemoći ne mogu osigurati osnovne životne 

potrebe 

 

3. Kriterij prihoda - prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva 

u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi visinu 

primanja od: 
- samac do 800,00 kn 

- dvočlano domaćinstvo do 1.200,00 kn 

- tročlano domaćinstvo do 1.500,00 kn 

- četveročlano domaćinstvo do 1.800,00 kn, a za svakog daljnjeg 

člana 200,00 kn. 

                Kućanstvom se prema ovom Planu smatraju sve osobe koje zajedno  žive na 

istoj adresi, u jednoj kući ili stanu. 

   

              IV        KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE PLANOM 

                               SOCIJALNE SKRBI 

 

                                                                 Članak 5. 

1. Građani koji nisu uredno prijavljeni kod nadležne službe za zapošljavanje ili odbiju 

ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno koji mogu makar privremenim 

(sezonskim) ili sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba. 

2. Građani i članovi njihove obitelji koji mogu ostvariti prihode prodajem imovine ili 

davanjem iste u zakup ili najam, a koja njemu niti članovima njegove obitelji ne služi za 

podmirenje osnovnih životnih potreba. 

3.Građani ili članovi njihove obitelji, ako posjeduju registrirano osobno vozilo – osim ako 

Centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za prijevoz starije teško pokretne osobe ili  

prijevoz člana obitelji korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine 

propisane Zakonom. 

 

 V          POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA    

                       

                                                                Članak 6.          

A) Oblici troškova stanovanja 

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđuju se troškovi stanovanja: 

1. električna energija (račun Elektre) 

2. komunalna naknada (uplatnica općine Generalski Stol) 

3. voda (uplatnica Općine ili Komunalnog Duga Resa) 

4. najamnina (račun stanodavca) 



5. drugi troškovi stanovanja utvrđeni posebnim propisima. 
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Visina iznosa za podmirenje troškova stanovanja na godišnjoj razini za samca ili 

obitelj, utvrđivati  će se na slijedeći način: 

 

 

 

Broj članova domaćinstva                           Godišnji iznos za troškove stanovanja 

_____________________                           ______________________________  

             Samac                                                                          do 500,00 kn 

             Dvočlano kućanstvo                                                    do 600,00 kn 

             Tročlano kućanstvo                                                     do 700,00 kn 

             Četveročlano kućanstvo i više                                     do 800,00 kn                                                 

 

             Članak 7.  

B) Utvrđivanje prava i realizacija pomoći  

 

1.  Da bi samac ili obitelj ostvarili pravo na pomoć iz ovog Plana, nositelj  

                 domaćinstva odnosno član podnosi zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. 

2. Upravni odjel vodi posebnu evidenciju i dokumentaciju za svakog korisnika.  

3. Centar za socijalnu skrb vrši stalnu kontrolu i reviziju prava na korištenje pomoći 

što ima za posljedicu ukidanje prava korištenja pojedinih oblika pomoći.  

4. Korisnik pomoći dužan je u roku 8 dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na 

ostvarivanje prava na pomoć iz ovog Plana: promjena adrese prebivališta, 

                  promjena broja članova obitelji, prestanak prava na pomoć pri Centru i dr.  

5. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirat će se na način da općina  

                  Generalski Stol  direktno podmiruje račune za namjene iz čl.6. ovog Plana. 

6. Potencijalni korisnik pomoći iz ovog Plana uz zahtjev dužan je priložiti: 

-  preslik osobne iskaznice za svakog člana obitelji odnosno za djecu rodni list, 

-  rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, 

- podatke o radnom statusu korisnika i visini primanja za sve članove kućanstva, 

- preslike računa za troškove stanovanja iz članka 6. u zadnja tri mjeseca  

- ostalu dokumentaciju na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

                 VI      NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA  

 

          Članak 8.  

 Pravo na naknadu pogrebnih troškova osoba koje su u trenutku smrti imale prebiva- 

lište na području Općine, može se ostvariti za osobe koje pravo na pogrebne troškove ne 

ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. To su osobe koje nemaju članove uže obitelji, a 

nemaju niti drugih osoba koje bi ih bile dužne uzdržavati te osobe koje imaju članove uže 

obitelji ali se i oni nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi iz članka 4. ovog Plana. 

 Za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova, zahtjev i svu potrebnu 

dokumentaciju Jedinstvenom upravnom odjelu dostavlja Centar za socijalnu skrb.  

 Po utvrđenom pravu, općina Generalski Stol izdat će  narudžbenicu za nabavu samo 

nužne i osnovne opreme i usluga pogrebnom poduzeću koje će Općini ispostaviti račun 

pogrebnih troškova. 
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 Općina Generalski Stol potraživat će troškove pogreba u ostavinskom postupku, iza 

osobe za koju je te troškove snosila. 

 

                 VII    JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

 

            Članak 9.  

 Jednokratne novčane pomoći  mogu se odobriti korisniku zbog nastanka iznenadnih i 

teških prilika (smrt člana obitelji, bolest, visoki troškovi liječenja, pomoć hendikepiranim 

osobama s posebnim potrebama i sl.) radi ublažavanja nastalih posljedica.                         

 Navedena pomoć može se odobriti  jednom godišnje, u iznosu do najviše 1.000,00 kn, 

uz odobrenje Općinskog načelnika. 

 

                 VIII POMOĆ ZA NABAVKU OGRIJEVA (DRVA) 

 

            Članak 10.  

 Samcu ili obitelji može se jednom godišnje osigurati 3m
3
  drva ili se može odobriti 

novčani iznos za podmirenje tog troška. Sredstva za ovu namjenu ostvaruju se u suradnji s 

nadležnim službama Karlovačke županije. 
 

                  IX            POMOĆ U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA 

                                                                   

            Članak 11. 

 Temeljem odluke Općinskog načelnika nadoknadit će se šteta od elementarnih 

nepogoda (olujni vjetar, požar, suša, led, poplava, rušenje uslijed velikih oborina) i u slučaju 

nesreća (uginuće stoke i sl.) ako ih vlasnik ne može sam namiriti ili bi to još više osiromašilo 

domaćinstvo. 

              Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda može se odobriti do iznosa koji podmiruje 

nastalu potrebu, a najviše do 10.000,00 kn po štetnom događaju. 

 

               X       POMOĆ I NJEGA U KUĆI 

 

                                                                 Članak 12. 

          Pomoć i njega u kući odnosi se na socijalno ugrožene i bolesne osobe kojima je zbog 

tjelesnog ili mentalnog oštećenja potrebna pomoć druge osobe, a obuhvaća njegu bolesnika, 

održavanje osobne higijene, organiziranje prehrane te obavljanje kućanskih poslova. 

Navedene aktivnosti ostvarit će se u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa, 

koji skrbi o osobama s područja Općine. 

 

              XI      SREDSTVA PREDVIĐENA U PRORAČUNU ZA 2017. GODINU 

                           ZA SOCIJALNU SKRB  

        Članak 13. 

Namjena Program/aktivnost Iznos u kn 

Naknade u novcu-troškovi stanovanja A80101  65.000,00 

Pomoć i njega –Crveni križ A80101  15.000,00 

Pomoć za stanovanje - ogrijev A80101  70.000,00 



UKUPNO            150.000,00 
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                 XII       PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

          Članak 14. 

 

 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u  ''Glasniku općine Generalski 

Stol'' . 

 

                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                        Ivan Škrtić 

 

9. 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                     
KLASA: 940-03/16-01/21                                                                      

URBROJ: 2133/09-02-16-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. godine 

 

Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (NN 19/11, 56/11 i 3/13) te članka 33. 

Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko vijeće na 21. sjednici održanoj 

22. prosinca 2016. godine donosi  

 

PROGRAM 

                                             utroška sredstava od prodaje stanova 

                                      na području Općine Generalski Stol u 2017.godini 

 

Članak 1. 

 

Proračunom Općine Generalski Stol za 2017.godinu planirani su prihodi u visini od 2.000,00 

kn od prodaje stanova na području općine Generalski Stol. 

 

Članak 2. 

                                                                            

Planirana sredstva za 2017. godinu koristit će se za provođenje Programa izgradnje uređaja i 

objekata komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol – glava II Održavanje 

nerazvrstanih cesta. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski Stol. 

 

 

 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                    Ivan Škrtić 
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10. 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                     
KLASA: 361-03/16-01/21                                                                      

URBROJ: 2133/09-02-16-01 

Generalski Stol, 23. prosinca 2016. 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 

21. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donosi  

 

PROGRAM 

                utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

                                u prostoru na području Općine Generalski Stol u 2017.godini 

 

Članak 1. 

 

Proračunom Općine Generalski Stol za 2017.godinu planirani su prihodi u visini od 50.000,00 

kn od pripadajućih 30% naplaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru području općine Generalski Stol. 

 

Članak 2. 

                                                                            

Planirana sredstva za 2017. godinu koristit će se za provođenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol – glava III Održavanje javne rasvjete. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski Stol. 

 

 

 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  Ivan Škrtić 
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11. 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                     
KLASA: 321-01/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-01 

Generalski Stol, 23. prosinca 2016. 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 21. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donosi  

 

P L A N 

                                               korištenja sredstava šumskog doprinosa  

                                      na području Općine Generalski Stol u 2017.godini 

 

Članak 1. 

 

Proračunom Općine Generalski Stol planirani su prihodi u visini od 15.000,00 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 2017. godinu koristit će se za provođenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol – glava III Održavanje javne rasvjete. 

 

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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12. 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                    
KLASA: 325-08/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-01 

Generalski Stol, 23. prosinca 2016. godine 

 

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13,  

154/14 i 119/15) te članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko 

vijeće na 21. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donosi  

 

P L A N 

                                               korištenja sredstava vodnog doprinosa  

                                      na području Općine Generalski Stol u 2017.godini 

 

Članak 1. 

 

Proračunom Općine Generalski Stol za 2017.godinu 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 2017. godinu koristit će se za provođenje Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol za 2017. godinu – glava II Održavanje 

nerazvrstanih cesta. 

  

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski Stol. 

 

 

 

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                    Ivan Škrtić 
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13. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 340-03/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-01 

Generalski Stol, 23. prosinca 2016. godine 

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 

01/13) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 

2016. godine donijelo je 

ODLUKU 

o suglasnosti za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020.godine 

 

Članak 1. 

        Temeljem članka 14.Pravilnika o provedbi mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 

2020.godine (NN 71/16) odobrava se prijava projekta ''Rekonstrukcija nerazvrstanih 

prometnica na području općine Generalski Stol'' na natječaj u okviru Podmjere 7.2. tip 

operacije 7.2.2. ''Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta''. 

 

Članak 2. 

       Općina Generalski Stol kao korisnik potpore obvezuje se pribaviti svu potrebnu 

dokumentaciju propisanu Pravilnikom i natječajem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 

                                                                    Članak 3. 

       Općinski načelnik ovlašćuje se za poduzimanje potrebnih radnji u provedbi ove Odluke te 

prijavi zahtjeva za potporu u elektronskom obliku putem Agronet-a. 

 

                                                                     Članak 4. 

       Opis projekta sukladno članku 16. Pravilnika prilog je ove Odluke.  

 

                                                                      Članak 5.     

 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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14. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 214-01/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i članka 34. 

Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.01/13), Općinsko vijeće na prijedlog 

općinskog načelnika na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donosi 

                                                                                                                  

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2016. GODINI. 

I UVOD 

 

U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje 

uzroka požara, za sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za 

utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih 

požarom. 

 

Kako nalaže Zakon o zaštiti od požara u Planovima zaštite od požara, koje donosi  Općina 

Generalski Stol propisane su mjere i radnje koje treba poduzimati na određenom području, a koji se 

ažuriraju svake godine.     

 

Vatrogasna djelatnost, kao dio ukupne zaštite od požara, sudjelovanje je u provedbi 

preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te 

obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i  inim nesrećama.  

 

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.  

U Republici Hrvatskoj jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) dužne su ustrojiti 

operativne vatrogasne postrojbe, a za organiziranost, opremljenost i intervencijsku spremnost istih 

odgovoran je županijski vatrogasni zapovjednik.  

 

Zadaće Vatrogasne zajednice Općine Generalski Stol su organiziranje cjelokupnog 

vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti i razvoj vatrogasnog sustava 

sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provedba mjera za ujednačavanje stupnja 

zaštite od požara na cijelom području obiju općina, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja 

rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. 

 

Posebnosti općine Generalski Stol 

 

Općina Generalski Stol se nalazi u Karlovačkoj županiji na području od 100 km2 gdje živi 

2642 stanovnika (po popisu stanovništva iz 2011 godine) u 25 naselja. 

 

Općina Generalski Stol je pretežno poljoprivredno stočarski kraj i obrasla šumom. Kroz 

općinu Generalski Stol prolazi  državna cesta D23 koja vodi prema  Senju. Sve ovo  navodi na  

zaključak da postoji ogromna potreba za  kvalitetnom organizacijom službe za spašavanje i 

protupožarne zaštite. 
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Međutim, treba  napomenuti  kako su financijske mogućnosti često ograničavajući čimbenik, 

tako da sve mjere propisane planovima nisu do kraja provedene (protupožarni putevi, hidrantska 

mreža, vatrogasna oprema).  

 

Općinsko vijeće općine Generalski Stol je u 2013. godini usvojilo  Procjenu ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije te Plan zaštite od požara. 

 

Tijekom 2016. godine održavani su svi pripremni sastanci za ljetnu protupožarnu sezonu te 

ispunjene sve obveze propisane Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku za 2016. godinu. 

 

Stanovnici kao i posjetitelji  općine  Generalski Stol su ove godine uglavnom poštovali  strogu 

zabranu paljenja vatre na otvorenom tijekom ljetnih mjeseci radi čega je općina Generalski Stol imala  

mali broj požara.   

 

II. VATROGASNA INFRASTRUKTURA 

 

Na području Općine Generalski Stol  nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluju 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Generalski Stol i Bukovlje.  

 

Općina Generalski Stol  je  2008. godine osnovala  Vatrogasnu zajednicu općine Generalski 

Stol koja operativno pokrivaja područje Općine Generalski Stol.  

 

 DVD Generalski Stol broji 57 članova,a DVD Bukovlje broji 52 članova.    

 

DVD Generalski Stol ima 4 vozila: cisterna, navalno vozilo i 2 kombi vozilo. 

DVD Bukovlje ima 2 vozila: cisternu i kombi vozilo. 

 

Opremljenost vatrogasaca je na relativno dobra. U narednoj godine trebalo bi  osigurati 

komplete za šumske požare; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, vatrogasne opasače, kacige 

za šumske požare i sustave komunikacije. 

 

 

 

III.  UGROŽENOST OD POŽARA RASLINJA I ŠUMA 

 

Poznato je područje općine, zbog svoje konfiguracije, klime i sastava raslinja posebno 

ugroženo od požara raslinja i šuma, poglavito tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Razvedenost i 

brdovit reljef iziskuju pojačanu zaštitu od požara raslinja i šuma, pa time i veća materijalna izdvajanja. 

To predstavlja problem, jer taj raspršeni prostor površine 100 km2, a  nastanjuje svega 2642 

stanovnika. 

 

Karakteristika vatrogasnih intervencija su da se sve intervencije, bilo na stambenim, 

gospodarskim ili prometnim objektima nimalo ne razlikuju od intervencija koje obavljaju vatrogasne 

postrojbe u sredinama s istim brojem stanovnika. Te su intervencije u pravilu daleko kraće vremenske 

trajnosti i s manje uključenih vatrogasaca u odnosu na intervencije na otvorenom s raslinjem i 

šumama. Požari raslinja i šuma iziskuju daleko veći broj vatrogasaca po događaju i daleko veće 

vremensko angažiranje. Oni su u pravilu sezonskog karaktera što otežava kontinuitet organiziranosti, 

jer se iz relativno umjerene potrebe, u određenom vremenskom periodu sve treba podrediti zahtjevnom 

ustroj i brojnosti. Najzahtjevnije i najbrojnije intervencije su upravo u ljetnom sušnom periodu. 
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IV. INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI I OSPOSOBLJAVANJE    

VATROGASACA 

 

Na području općine, u razdoblju od 1. siječnja do 13. prosinca 2016. godine vatrogasne 

postrojbe intervenirale su  5 puta.  

 

DVD Generalski Stol je intervenirao 2 puta, DVD Bukovlje 3 puta. JVP Karlovac 

intervenirala je jednom na području općine Generalski Stol. 

 

Tijekom 2016. godine  je obavljeno osposobljavanje za zvanja vatrogasac I. Klase i dočasnike.  

 

 Liječnički pregled  je obavilo 20 članova kojima su prestala važiti. 

  

Također u ovoj se godini radilo i na osposobljavanju osposobljavanje pučanstva za provedbu 

preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom. 

 

 

V.  ZAKLJUČAK 

 

1. Sustavno treba  raditi na nabavci neophodne i nedostajuće vatrogasne opreme, 

2. Urediti  unutrašnjost prostorija DVD-a, 

3. Stalno skrbiti o stručnom usavršavanju pripadnika vatrogasne postrojbe (stručni seminari, 

vatrogasne vježbe, vatrogasna natjecanja). 

4. Sustavno raditi na uključivanju što većeg broja mladih u vatrogasnu organizaciju, kako bi ih se 

putem stručnog osposobljavanja, vatrogasnih natjecanja i vježbi postupno uključivalo u 

vatrogasnu postrojbu, te kako bi, nakon punoljetnosti, mogli popunjavati operativne 

vatrogasnu postrojbu, jer već danas nedostaje velik broj operativnih vatrogasaca u odnosu na 

broj predviđen procjenama i planovima zaštite od požara, 

5. U proračunu općine za 2016. godinu osigurati financijska sredstva sukladno odredbama 

Zakona o vatrogastvu, obvezama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku i vlastitim procjenama i planovima zaštite od 

požara. 

 

 

  

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         

                                                                                                    Ivan Škrtić   
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15. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 214-02/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-02 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i članka 33. 

Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.01/13), Općinsko vijeće na prijedlog 

općinskog načelnika na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donosi 

                                                                                                                  

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL 

ZA 2017. GODINU  
UVOD 

  

      Općinsko vijeće Općine Generalski Stol donijelo je Procjenu ugroženosti od 

požara koja je temelj, sukladno članku 13. stavak 4. Zakona, za donošenje godišnjeg 

Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Generalski Stol za 2016. 

godinu.  

 

I.  

      U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Generalski Stol 

Općinsko vijeće Općine Generalski Stol donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite 

od požara za područje Općine Generalski Stol za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: 

Provedbeni plan).  

 

II.  

      U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Generalski Stol 

potrebno je u 2017. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke 

mjere: 

 

1. Organizacijske mjere 

 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara 

osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Za obavljanje aktivne vatrogasne 

djelatnosti najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca mora imati tjelesnu i duševnu 

sposobnost. 

Izvršitelj zadatka: DVD Bukovlje i DVD Generalski Stol 

 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je 

po potrebi osigurati stalno vatrogasno dežurstvo. 

Izvršitelj zadatka: DVD Bukovlje i DVD Generalski Stol 

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara  
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a) Uskladiti Plan zaštite od požara Općine Generalski Stol 

Izvršitelj zadatka: Općina Generalski Stol 

  

 

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

 

Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2017. godini nabaviti, u skladu s 

objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne zaštitne opreme za vatrogasce 

kako bi se postigla minimalna opremljenost za 20 dobrovoljnih vatrogasaca. Prvenstveno 

treba osigurati komplete za šumske požare; vatrogasne čizme, vatrogasne kombinezone, 

vatrogasne opasače te kacige za šumske požare. 

Izvršitelj zadatka:DVD Bukovlje i DVD Generalski Stol 

 

3. Urbanističke mjere 

  

3.1. U postupku donošenja prostorno - planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 

ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara 

sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Generalski Stol 

 

3.2.  U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne 

površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima 

pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova 

evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: Općina Generalski Stol 

 

4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara 

  

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 

nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 

opasnosti od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Generalski Stol 

 

b) Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 

otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila 

održavati prohodnima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Generalski Stol, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici 

zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje 

  

c) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom 

uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa 

tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obavezno čišćenje 

zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle 

izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.d., Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Općina 

Generalski Stol 
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III. 

      Sredstva za provedbu obveza Općine Generalski Stol koje proizlaze iz ovoga 

Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Generalski Stol za 2017. 

godinu.  

  

IV. 

      Ovaj Provedbeni plan objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Generalski Stol“ a primjenjuje 

se od 01.siječnja 2017.godine. 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Ivan Škrtić       
 

16. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-01 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 33. Statuta 

općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.01/13), na prijedlog općinskog načelnika 

Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donosi 

 

                                                                                                                  

                              ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE       

                         NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2016.GODINI 

 

I    U V O D 

 

Sukladno članku 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju  Općinsko vijeće Općine kao 

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u obvezi je najmanje jedanput godišnje ili pri 

donošenju proračuna, razmatrati stanje sustava civilne zaštite, te donijeti smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.  

Sustav civilne zaštite oblik je pripremanja i sudjelovanja sudionika u reagiranju na katastrofe i 

velike nesreće, te oblik ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga i građana u 

prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica. 

 

 

II   OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Sustav civilne zaštite na području općine Generalski Stol organizira se i provodi sukladno odredbama: 

1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

      2.   Zakona o zaštiti od požara 

      3.   Zakona o vatrogastvu 

      4.   Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 

      5.   Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i   velikih 

nesreća za područje općine Generalski Stol 

      6.   Plana zaštite i spašavanja općine Generalski Stol 

      7.   Procjene ugroženosti od požara na području općine Generalski Stol 

      8.   Plana zaštite od požara na području općine Generalski Stol 

      9.   Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite za područje općine Generalski Stol. 
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Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Generalski Stol rukovodi i 

koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera civilne zaštite. 

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se u svrhu usklađivanja aktivnosti operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće 

nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica izazvanih katastrofama i većim 

nesrećama na području Općine Generalski Stol.  

 

Tijekom 2016. godine  nije bilo potrebe za aktiviranjem Stožera civilne zaštite. 

 

Općina Generalski Stol sukladno zakonskim propisima ima izrađenu Procjenu ugroženosti civilnog 

stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa te Plan 

zaštite i spašavanja na području Općine Generalski Stol, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine 

Generalski Stol na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. („Službeni glasnik Općine Generalski Stol 

broj: 1/11“). 

 

Plan zaštite od požara, temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije je 

također usvojen na Općinskom vijeću Općine Generalski Stol 18. rujna 2013. Godine. („Službeni 

glasnik Općine Generalski Stol broj: 4/13“). 

 

Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je područje općine Generalski Stol ugroženo 

mogućim opasnostima i prijetnjama i to su požari, tehnološke eksplozije te opasnosti uzrokovane 

elementarnim nepogodama. 

 

 U provođenju aktivnosti civilne zaštite prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se 

u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja sa ljudstvom i materijalno-

tehničkim sredstvima i opremom te mogu izvršavati zadaće u zaštiti i spašavanju a imaju sjedište na 

području Općine Generalski Stol: 

 

             -  VATROGASNA ZAJEDNICA GENERALSKI STOL – osnovana 22. veljače 2008. u koju 

se udružuju: 

  -  DVD Generalski Stol  - broji 57 članova   

  -  DVD Bukovlje -  broji 52 članova    

            -  Ambulanta opće medicine, Generalski Stol,  2  zaposlena 

            -  Lovačko društvo Generalski Stol (područje G.Stola, Erdelja, Lauši Dražice, Duga Gora, 

Dobrenići, G.Bobani i dio G.Dobranske) 

            -  Lovačko društvo Brezetinac (područje Bukovlja i G.Zvečaja) 

               Mogući mobilizirani građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba u 

slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Općine su: 

             - „MOGUŠ“ autoprijevoznički obrt i usluge građevinske mehanizacije, vl. Damir Moguš, 

Erdelj 1 A, Generalski Stol, 

             -  „FOR“ obrt za pružanje usluge u građevinarstvu, vl. Slavo Baršić, G. Bukovlje 89, Zvečaj, 

             -  vodoinstalaterski obrt VG Kalić , Tomašići 8, Generalski Stol, 

             -   vlastiti pogon osnovan unutar JUO Općine. 

             
                Pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i 

spašavanja sa ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom, a nemaju sjedište na području 

Općine su: 

             -  Centar za socijalnu skrb Duga Resa 
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             -  Gradsko društvo Crvenog križa Duge Rese  

             -  Gorska služba spašavanja - stanica Ogulin. 

 

Na području općine Generalski Stol djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva, DVD 

Generalski Stol i DVD Bukovlje. Svako društvo ima svoju vatrogasnu  postrojbu koju čine operativni 

vatrogasci. 

 DVD Generalski Stol je u 2016. godini imao ukupno 2 intervencije a DVD Bukovlje je u 

2016. godini imao ukupno 3 intervencije.  

Općina Generalski Stol sufinancira programske aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. 

U 2016.godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.   

 

 

 Postojeće operativne snage u normalnim uvjetima zadovoljavaju potrebe općine Generalski 

Stol. Ukoliko bi pak došlo do većih katastrofa ili velike nesreće bilo bi potrebno angažirati dodatne 

snage sa područja županije. 

 
III    FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite osigurana u proračunu Općine: 

 
Red. 

broj 

 

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 
Planirano za 

2016. 

(kn) 

Realizirano u 

2016.  
(kn) 

Planirano za 

2017. (kn) 

1. VATROGASTVO 

(opremanje, angažiranje i dr. 

VZ i 2 DVD-a) 

175.000,00 175.000,00 175.000,00 

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA 

DJELATNOST 

(Crveni križ, GSS) 

  20.000,00   20.000,00   20.000,00 

3. OPERATIVNI troškovi        5.000,00                        0,00            0,00             

 UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 

200.000,00 195.000,00 195.000,00 

 
 

IV   ZAKLJUČAK 

Općina Generalski Stol u 2016. godini poduzimala je aktivnosti radi unapređenja sustava te 

osigurala  sredstva za razvoj sustava civilne zaštite na svom području.  

  

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Ivan Škrtić   
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17. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/16-01/21 

URBROJ: 2133/09-01-16-02 

Generalski Stol, 23.prosinca 2016. 

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 33. Statuta 

općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.01/13), na prijedlog općinskog načelnika 

Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donosi 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

  OPĆINE  GENERALSKI STOL  ZA RAZDOBLJE 2017.g – 2020.g. 

 

UVOD  
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Generalski Stol, s 

ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 

Općine Generalski Stol za razdoblje 2017.-2020. godina (u daljnjem tekstu: Smjernice).  

 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, izvršava sljedeće 

zadaće: 

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća 

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće: 

– donosi plan djelovanja civilne zaštite 

– donosi plan vježbi civilne zaštite 

– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne 

zaštite 

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 

operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite 

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito 

ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite 

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 

provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša 

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite 

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
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Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama 

i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

 

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

 Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine Generalski Stol su: 

a) stožer civilne zaštite, 

b) operativne snage vatrogastva, 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja. 

 

1.1.  Stožer civilne zaštite  
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Općinski načelnik općine odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela 

jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav 

civilne zaštite općine. 

Radom stožera civilne zaštite općine rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika 

nesreća, rukovođenje preuzima načelnik općine.  

 

1.2.  Operativne snage vatrogastva 
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Generalski Stol  vezano na 

djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog 

razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja, s ciljem jačanja spremnosti 

za djelovanje u jedinstvenom sustavu civilne zaštite na području općine Generalski Stol u razdoblju 

2017.g.-2020.godina. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara, 

a na temelju Procjene ugroženosti od požara Općine Generalski Stol koji je potrebno redovito 

ažurirati.  

  Na području Općine Generalski Stol djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovlje i 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Generalski Stol.  

 

1.2.1.  U cilju spremnosti i brzog djelovanja DVD-a planirane su aktivnosti: 

- kontinuirano provođenje preventivnih mjere zaštite od požara, osobito tijekom ljetnih mjeseci, 

- edukacija lokalnog stanovništva, 

- prilazne puteve za vatrogasna vozila do mjesta uzimanja vode za gašenje požara održavati 

prohodnima, 

- uklanjati raslinje uz poljske i šumske putove radi sprečavanja požara i  omogućavanja normalnog 

kretanja vatrogasnih vozila, 

- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planovima zaštite od požara,  

- redovito ažurirati Plan zaštite od požara Općine Generalski Stol 

 

1.2.2.  Plan značajnijih aktivnosti za razdoblje 2017. – 2020. godina vezane za osobljavanje:  

- neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca i provoditi 

vježbe i teorijsku nastavu  temeljem Pravilnika o teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u 

vatrogasnim postrojbama,  

- potrebno je planirati i provesti barem jednom godišnje vježbu zaštite i spašavanja s težištem na zaštiti 

od poplava i požara  radi osposobljavanja operativnih snaga i vatrogasnih postrojbi. 
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1.2.3  Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja: brentače, razne 

pumpe, agregati, hidraulični cilindri, brane,  auto ljestve  i sl. 

 

1.3. Operativne snage  Hrvatskog crvenog križa 

 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima 

donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 

križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. Na području općine  

Generalski Stol djeluje Gradsko društvo Crvenog križa iz Duge Rese. 

 

1.4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava 

civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe 

spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

Na području općine  Generalski Stol djeluju operativne snage HGSS stanica Ogulin. 

 

1.5.  Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a 

na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. Stavku 1. Podstavku 3. Zakona o sustavu Civilne 

zaštite. 

 

Pravne osobe od interesa civile zaštite Općine Generalski Stol su; 

 

 Vlastiti pogon osnovan unutar JUO Općine, 

 Dom zdravlja Duga Resa– privatna specijalistička ordinacija obiteljske medicine 

dr.Zdenke Barišić-Marčac spec.ob.med. 
 

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi 

plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama 

Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnim propisa i njihovih općih akata. 

Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi Odluka o određivanju operativnih snaga 

zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Generalski 

Stol.         

Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su 

raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite. 

 

1.6.  Udruge 
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 

navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode 

osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite na svim razinama. 

 

Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Generalski Stol; 

 Lovačko društvo Generalski Stol 

 Lovačko društvo Brezetinac 
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2.  PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Sklanjanje 
Sklanjanje je organizirano upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za sklanjanje 

ili u drugi pogodni prostor koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez  prilagodbe(podrumske i druge 

prostorije u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalne i druge građevine ispod 

površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovinei drugi pogodni prostori). 

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju 

moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu: 

- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, 

organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u 

svim vrstama učešća u prostornom planiranju, 

- naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje sredstava za 

tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa. 

 

Uzbunjivanje 
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze  u nadležnosti je Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje  Područni ured Karlovac, a u suradnji s Općinom Generalski Stol, kao i 

Vatrogasnom zajednocom Općine Generalski Stol utvrditi  će se ispravnost sustava za uzbunjivanje 

stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području općine  Generalski 

Stol.  

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, sportske dvorane, 

stadioni i sl.) dužni su:  

- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,  

- povezati sustav sa županijskim centrom 112.  

 

3.  ZAŠTITA OKOLIŠA 
Zakon  o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša  i 

Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u 

skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje 

gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite 

okoliša.  

 

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 

44/14), utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, 

prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike 

Hrvatske formirati će  registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi 

gospodarski subjekti na prostoru grada koji proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze  ili  

skupljanja opasnih tvari. 

 

4.  PLANSKI DOKUMENTI   
Općina Generalski Stol donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne 

zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana 

stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o 

mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i  pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati 

ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 

Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i 

spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite. 
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6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim 

situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako 

pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.  

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati 

stanovništvo na slijedeći način:  

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja, 

- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,  

- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje 

građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti 

osjećaju sigurnosti građana  u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite. 

 

7. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

 

Suradnja na području civilne zaštite  ima za cilj razmjenu  iskustava, podataka, znanja i 

vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.  

U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju uspostaviti kontakte sa Karlovačkom 

županijom te susjednim gradovima i općinama  budući da se sustav civilne zaštite u kriznim 

situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  pomoći.  

 

8. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

 

 Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i 

učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.  

 Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja 

sustava civilne zaštite. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne zaštite 

imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:  

 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za: 

- stožer civilne zaštite 

- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu, 

- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,  

- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni 

križ ,Gorska služba spašavanja)  

- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje, 

- unapređenje sustava civilne zaštite ( edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe), 

- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite, 

- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite. 

 

8.  ZAKLJUČAK 

 

  Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike 

prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. 

Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi 

racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna. 

   

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja  očekuje se da će Općina 

Generalski Stol na kraju planiranog razdoblja imati: 
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- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata, 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave, 

- djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima, 

- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja. 

- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite, 

- višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u 

sustav. 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Ivan Škrtić    

 

1. 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 400-08/16-01/01 

Ur. broj: 2133/09-16-02-01 

Generalski Stol, 22. prosinca 2016. 

 

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta 

općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinski načelnik donosi  

 

                                                        PLAN NABAVE ZA 2017. godinu 
 

                                                                             članak 1. 

 
PREDMET 

NABAVE 

Evidencijski broj Pozicija 

Plana 

Procijenjena 

vrijednost  

u kn 

Vrsta postupka 

Ugovor/Okvirni 

sporazum 

Planirani 

početak 

Trajanje 

ugovora/ 

Okvirnog 

sporazuma 

RADOVI       

Rekonstrukcija 

nerazvrstanih cesta 

NVV 01/2017 A82111 1.500.000 Otvoreni/ 

ugovor 

kolovoz 

2017 

60 dana 

Rekonstrukcija 

vodovodne mreže 

NMV 01/2017 A82113 240.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

travanj 

2017 

60 dana 

Rekonstrukcija javne 

rasvjete 

NMV 02/2017 A82112 100.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

svibanj 

2017 

30 dana 

Prometna 

infrastruktura-

parkiralište 

NMV 03/2017 A82115 250.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

lipanj 

 2017 

60 dana 

Izgradnja sportske 

dvorane 

NVV 02/2017 A80057 4.500.000 Otvoreni/ 

ugovor 

srpanj 

 2017 

120 dana 

USLUGE       

Izrada strateškog 

razvojnog  plana 

NMV 04/2017 A82121 62.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

veljača 

2017 

90 dana 

Izrada glavnog 

projekta poslovne 

zgrade  

NMV 05/2017 A82121 75.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

ožujak 

2017 

90 dana 

Izmjene Prostornog 

plana uređenja 

NMV 06/2017 A80061 83.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

veljača 

2017 

120 dana 

ROBE       

Mobilno reciklažno 

dvorište 

NMV 7/2017 A81105 150.000 Nabava ispod 

praga/ugovor 

ožujak 

2017 

30 dana 
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                                                                            članak 2. 

 

Plan nabve iz članka 1. ove Odluke usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u Posebnom 

dijelu proračuna za 2017.godinu. 

                                                                           članak 3.  

 

Plan nabave  objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol te na internet stranici u roku 60 dana od 

donošenja proračuna Općine za 2017.godinu. 

 

                                                                                                         Općinski načelnik: 

                                                                                                         Alen Halar, dipl.ing.                              

 

 

 

 

2. 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 100-01/16-01/02 

URBROJ: 2133/09-02-16-01 

Generalski Stol, 22.12.2016. godine 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86//08 i 61/11) i članka 47. 

Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13) Općinski 

načelnik Općine Generalski Stol donosi 

 

PLAN PRIJMA 

u službu za Jedinstveni upravni odjel 

Općine Generalski Stol za 2017. godinu 

                                                                         

         

Članak 1. 

 

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel u Općini Generalski Stol. 

Plan prijma u službu utvrđuje se za 2017. godinu (kratkoročni plan). 

Plan prijma u službu utvrđuje se na temelju prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog 

odjela, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima planiranim u proračunu Općine 

Generalski Stol za 2017. godinu. 

 

Članak 2. 

Plan prijma u službu sadrži: 

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu 

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu. 

 

Članak 3. 
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U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Generalski Stol sistematizirano je 7 radnih mjesta 

za 7 službenika i namještenika s odgovarajućom stručnom spremom i to: 

 

- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili    

  ekonomskog usmjerenja 

- viši referent za upravno pravne poslove - sveučilišni prvostupnik struke ili stručni 

prvostupnik struke upravnog smjera 

- viši referent za ekonomske poslove – sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik 

struke ekonomskog smjera 

- referent za opće i komunalne poslove - srednja stručna sprema ekonomskog smjera  

- voditelj održavanja – srednja stručna sprema tehničkog smjera 

- komunalni djelatnik - niža stručna sprema ili srednja stručna sprema tehničkog smjera 

- spremačica - niža stručna sprema ili osnovna škola. 

 

Članak 4. 

 

Utvrđuje se da je u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Generalski Stol od ukupno 

sistematiziranih 7 radnih mjesta popunjeno 4 radnih mjesta na neodređeno vrijeme sa 2 

službenika i 2 namještenika te da su nepopunjena slijedeća radna mjesta: 

 

- viši referent za upravno pravne poslove 

- viši referent za ekonomske poslove 

- komunalni radnik. 

 

Članak 5. 

 

U 2017. godini planira se prijam u službu dva vježbenika na određeno vrijeme (12 mjeseci), 

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, stručnog prvostupnika ekonomskog 

smjera i vježbenika srednje stručne spreme ekonomskog smjera, prema uvjetima Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje. 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Općine Generalski Stol.“ 

 

 

                                                                          Općinski načelnik: 

                                                                          Alen Halar, dipl.ing. 

 

 

 

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

 

 


