GLASNIK
OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 1

Godina XVII

Datum, 22.03.2010.

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

___________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE ZA 2009. GODINU
2. ODLUKA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKOM
ZEMLJIŠTU
3. ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ZA 2009. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK

1. ODLUKA O POTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU
OPĆINE ZA 2010. GODINU
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE ZA 2009. GODINU
3

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE ZA 2009. GODINU

**************
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OPĆINSKO VIJEĆE

1.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-05/010-01/06
Ur. broj: 2133/09-01-10-1
Generalski Stol, 22.ožujka 2010.
Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (NN br. 96/03) i članka 34. Statuta
općine Generalski Stol (GGS br. 4/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 6.
sjednici održanoj dana 18. ožujka 2010. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Generalski Stol za 2009. godinu
I
Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za
2009. godinu sa stanjem kako slijedi:
Planirano 2009.

Ostvareno 2009.

1. Prihodi

7.745.000,00

6.422.422,94

2. Rashodi

7.745.000,00

6.837.585,66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju

415.162,72

II
Iskazani manjak prihoda nadoknadit će se iz redovnih prihoda slijedeće
proračunske godine.
III
Tabelarni prikaz Općeg i Posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna za 2009.godinu, sastavni je dio ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku općine
Generalski Stol.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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2.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/10-01/06
URBROJ: 2133/09-01-10-2
Generalski Stol, 22. ožujka 2010.
Na temelju čl.391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08) i članka 34. Statuta
općine Generalski Stol (GGS br. 04/09), Općinsko vijeće na svojoj 06. sjednici održanoj
dana 18. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva na građevinskom zemljištu

Članak 1.

Ovom odlukom dozvoljava se prijenos prava vlasništva građevinskog zemljišta

k.č.br. 687/2, k.o. Erdelj, površine 202 čhv sa općine Generalski Stol na Halar Vladu iz
Generalskog Stola, Erdelj 68.
Članak 2.
Zemljište iz članka 1. u vlasništvu je općine Generalski Stol a prenosi se bez
naknade u svrhu legalizacije stambenog objekta obitelji Halar, sagrađenog na
predmetnoj čestici.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine za potpisivanje ugovora o prijenosu prava
vlasništva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku općine
Generalski Stol“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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3.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 061-01/10-01/06
Ur. broj: 2133/09-01-10-3
Generalski Stol, 22. ožujka 2010.
Na temelju članka 9. i 11. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće
Općine Generalski Stol na 6. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja općine Generalski Stol za 2009.godinu

Članak 1.
Godišnje javno priznanje općine Generalski Stol dodjeljuje se domaćim i
stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju
stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Općine.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je
određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada grupe.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i posthumno.
Članak 2.
Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mogu podnijeti:
- vijećnici Općinskog vijeća, načelnik i zamjenik načelnika
- pravne odnosno fizičke osobe s područja Općine
Članak 3.
Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno
obrazložen i sadržavati slijedeće:
a) za pojedince
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata u 2009. godini
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja
b) za pravne osobe
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
- ostvarene rezultate poslovanja u 2009. godini
- temeljito obrazloženje razloga predlaganja.
Članak 4.
Prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 30.travnja 2010. godine Odboru za
dodjelu javnih priznanja u sastavu:
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Dragan Kasunić, predsjednik
Domagoj Kasunić, član
Ankica Capan, član
Ivan Fudurić, član
Tihomir Mlinac, član.

Temeljem pristiglih prijedloga, Odbor za dodjelu priznanja predlaže Općinskom vijeću
donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja za 2009. godinu.
Jedinstveni upravni odjel se zadužuje za objavu javnog poziva za dodjelu priznanja na
web stranici i oglasnim pločama Općine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku
općine Generalski Stol.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić

OPĆINSKI

NAČELNIK

1.

REPUBLIKA HRAVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL

KLASA: 421-03/10-01/01
URBROJ: 2133/09-02-10-01
Generalski Stol, 18.02. 2010.

Na temelju članka 48. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Načelnik općine
Generalski Stol donosi slijedeću
ODLUKU

o poticanju poljoprivredne proizvodnje na području Općine za 2010. godinu
I
Ovom Odlukom utvrđuju se djelatnosti i način sufinanciranja poljoprivredne
proizvodnje na području općine Generalski Stol za 2010. godinu, a na temelju ''Programa

Broj 1 – 2010

Glasnik općine generalski Stol

strana 5

prioriteta u poticanju poljoprivredne proizvodnje u Karlovačkoj županiji za 2010.godinu''
kojeg je 09.02.2010. godine donio Župan Karlovačke županije.
II
Na području općine Generalski Stol u 2010. godini sufinancirat će se sljedeće:
1. Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta:
Novčani poticaj za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta iznosi 4.000,00 kn po
1 ha kupljenog poljoprivrednog zemljišta na način da se 2.000,00 kn sufinancira iz
Proračuna Karlovačke županije, a 2.000,00 kn iz Proračuna Općine.
Uvjeti za dobivanje novčanih poticaja propisani su Odlukom Karlovačke županije o
novčanim poticajima za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u 2010. godini od 09.
veljače 2010.
2. Sufinanciranje biljne proizvodnje i opreme u proizvodnji
a) Sufinanciranje 100% nabavne cijene kvalitetnih voćnih i loznih
sadnica, na način da 50% cijene sadnica sufinancira Županija, a 50%
Općina. Visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih
sadnica, a najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz Kalkulacija
HZPSS-a.
Uvjeti za dobivanje novčanih poticaja propisani su Odlukom Karlovačke županije o
sufinanciranju nabavne cijene kvalitetnih loznih i voćnih sadnica proljeće/jesen 2010.
godine od 09. veljače 2010.
b) Sufinanciranje 20% nabavne cijene sustava za navodnjavanje i
sustava za zaštitu od tuče, na način da se 10% nabavne cijene
sufinancira iz Proračuna Županije, a 10% sufinancira iz proračuna Općine.
Uvjeti za dobivanje novčanih poticaja propisani su Odlukom Karlovačke županije
o sufinanciranju nabavne cijene sustava za navodnjavanje i sustava za zaštitu od tuče u
2010. godini od 09. veljače 2010.
c) Sufinanciranje proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru, novčanim
poticajem u ukupnom iznosu od 6 kn/m2 (minimalne poticane površine
200 m2) na način da poticaj za proizvodnju cvijeća u zaštićenom prostoru
u iznosu od 3,00 kn/m2 sufinancira Županija, a 3,00 kn/m2 sufinancira
Općina.
Uvjeti za dobivanje novčanih poticaja propisani su Odlukom Karlovačke županije o
sufinanciranju proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru u 2010. godini od 09. veljače
2010.
3. Sufinanciranje razvoja stočarstva
a) Sufinanciranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim
obuhvatom, novčanim poticajem u ukupnom iznosu od 300,00
kn/uzgojnom grlu, na način da novčani poticaj u iznosu od 150,00
kn/uzgojnom grlu sufinancira Županija, a 150,00 kn/uzgojnom grlu
sufinancira Općina.
Uvjeti za dobivanje novčanih poticaja propisani su Odlukom Karlovačke županije o
novčanim poticajima za sufinanciranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim
obuhvatom u 2010. godini od 09. veljače 2010.
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4. Sufinanciranje poboljšanja kvalitete tla kalcizacijom
Ukupna visina subvencije za poboljšanje tla kalcizacijom iznosi 40% nabavne
cijene sredstva za kalcizaciju, na način da 20% nabavne cijene sufinancira
Županija a 20% Općina. Minimalna površina u poticaju je 0,5 ha.
5. Ostali specifični programi sufinanciranja
a) Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica, na način da se novčani
poticaj ostvaruje u visini od 20,00 kn/pčelinjoj zajednici odnosno
košnici, s time da 10,00 kn sufinancira Karlovačka županija, a 10,00 kn
Općina.
Uvjeti za dobivanje novčanih poticaja biti će propisani posebnom Odlukom.
III
Mogućnost ostvarivanja novčanih poticaja iz ove Odluke imaju nositelji ili članovi
poljoprivrednih gospodarstava, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s
prebivalištem odnosno sjedištem na području Karlovačke županije.
Novčani poticaji mogu se ostvariti samo jednom godišnje i isplaćuju se
jednokratno.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku
općine Generalski Stol“.

NAČELNIK:
Ivan Škrtić

2.

REPUBLIKA HRAVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
KLASA: 351-02/10-01-01
URBROJ: 2133/09-02-10-1
Generalski Stol, 05. ožujka 2010.
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (NN br. 178/04, 111/06 i 60/08) i
članka 48. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 4/09) načelnik Općine podnosi
sljedeće

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
općine Generalski Stol za 2009. godinu
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Plan gospodarenja otpadom općine Generalski Stol za razdoblje 2008 – 2016.
godine (u daljnjem tekstu Plan) izradila je tvrtka CROMOS- POSLOVNE USLUGE d.o.o. iz
Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, a usvojilo Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici
održanoj dana 30. listopada 2008. godine.
Sukladno odluci općinskog vijeća Općine od 9. ožujka 2005. zbrinjavanje
komunalnog otpada s cjelokupnog područja općine vrši tvrtka Eko – flor plus d.o.o. iz
Gornjeg Stupnika.
Temeljem koncesijskog ugovora komunalni otpad se odvozi u posudama od 120,
240 ili 1.100 litara.
Glomazni otpad odvozi se organizirano dva puta godišnje (proljeće – jesen) na
način da korisnici isti u najavljenom terminu ostavljaju pored posude za sakupljanje
komunalnog otpada.
Komunalni otpad otvozi se na odlagalište otpada Ilovac u Karlovcu za što Općina
plaća naknadu za zbrinjavanje komunalnog otpada gradu Karlovcu, a za 2009.
godinu ukupno je plaćeno 15.372,49 kn.
Što se tiče odvoza komunalnog otpada sa područja Općine (kontejneri na
grobljima) koncesionaru je za 2009. godinu isplaćeno ukupno 58.743,74 kn.
Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu iz 2008. godine, predviđeno je da je
općina dužna na svom području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju
reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada. Svrha izdvojenog sakupljanja je
izdvajanje korisnih i štetnih komponenti miješanog komunalnog otpada, što ima veliki
ekonomski i ekološki značaj iskorištavanjem vrijednih svojstava određenih komponenti
otpada i očuvanjem prirodnih resursa.
U cilju provođenja programa odvojenog sakupljanja otpada sa Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 03. travnja 2009. godine sklopljen je
Ugovor o zajedničkom financiranju kupnje komunalne opreme za sakupljanje
komunalnog otpada na području općine Generalski Stol, uz omjer financiranja 70% Fond
a 30% Općina.
Nakon provedenog javnog nadmetanja izabran je najpovoljniji isporučitelj
opreme, tvrtka ''Gradatin'' d.o.o. iz Sesveta s kojom Općina dana 22.09.2009. godine
zaključuje Ugovor o isporuci komunalne opreme u ukupnoj vrijednosti od
351.224,04 kn.
Ugovorena oprema u cjelosti je isporučena krajem 2009. godine a ukupne
troškove podmiruje Općina sa 105.367,41 kn i Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost sa 245.856,83 kn.
NAČELNIK:
Ivan Škrtić

***********************
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3.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
Općinski načelnik
Gen.Stol, 10.3.2010.g.
Na temelju članka 35 b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj/regionalnoj
samoupravi ( „ NN“ br.33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05,109/07
125/08,36/09 ) i članka 50. Statuta općine Generalski Stol ( „ GGS“ br. 4/09) načelnik
općine podnosi
IZVJEŠĆE
o radu načelnika općine Generalski Stol
Izvješće o radu načelnika podnosi se za period od 1.srpnja 2009.g. – 31. prosinca
2009.g.
Načelnik općine stupio je na dužnost 1.lipnja 2009.g. nakon provedenog drugog
kruga redovnih izbora. Iza toga slijede aktivnosti oko konstituiranja Općinskog vijeća, izbora
predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika, te radnih tijela Općinskog vijeća.
U periodu od 6 mjeseci kalendarske 2009.godine, održane su 4 sjednice Općinskog
vijeća, te su donesene odluke koje donosi Općinsko vijeće sukladno Zakonu te Statutu općine
Generalski Stol.
Aktivnosti na provedbi izgradnje komunalne infrastrukture, zaštite okoliša i ostalih
planiranih ulaganja, realizirana su sukladno prije donesenim odlukama, te je :
-

Proveden je javni natječaj za asfaltiranje nerazvrstanih cesta - radovi su izvedeni do
kraja 2009. godine
završena je izgradnja magistralnog cjevovoda Dugače-Vodena Draga-Protulipa, a
ostala je realizacija u dužini do 1000 m do Crnog Kamanja
donesen je Urbanistički plan uređenja centra Općine, te je napravljena geodetska
podloga, kao preduvjet za izradu idejnog i glavnog projekta uređenja centra mjesta
izrađena je dokumentacija za izgradnju školske športske dvorane ( čeka se izdavanje
potvrde glavnog projekta )
izrađena je dokumentacija rekonstrukcije zgrade stare škole za potrebe dječjeg vrtića
izrađena je dokumentacija magistralnog cjevovoda Zvečaj , Gornje i Donje Bukovlje (
čeka se potvrda glavnog projekta )
realiziran je Ugovor o nabavci komunalne opreme potpisan sa Fondom za energetsku
učinkovitost i zaštitu okoliša
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na vodoopskrbnu mrežu priključeno 70-tak novih korisnika a nastavak realizacije
slijedi tijekom 2010.godine
Proračun općine ostvaren je sa rekordnih 6.422.422,94 kn prihoda
izvršena rekonstrukcija i modernizacija crpne stanice Mlinci.

Uz navedeno proveden je cijeli niz aktivnosti na svim područjima koja su u
ingerenciji lokalne samouprave , odnosno općine Generalski Stol. To se odnosi na pomoći
i dotacije ustanovama, udrugama i pojedincima, stipendiranje studenata te
subvencioniranje gospodarstvenika i poljoprivrednika s područja Općine.
Smatram da obzirom na negativna gospodarska kretanja u 2009. godini možemo biti
zadovoljni postignutim rezultatima.

Općinski načelnik:
Ivan Škrtić

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

