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OPĆINE GENERALSKI STOL 

 
Izlazi po potrebi     Broj 3    Godina 2012.             Datum: 12. rujna 2012.  
 

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 PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
GENERALSKI STOL ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2012. GODINE 
 

2. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN 
KOMUNALNE NAKNADE 
 

3. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PODUDITELJA ZA 
POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA 
OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE 
GENERALSKI STOL 
 

4. ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE 
GENERALSKI STOL 

 
___________________________________________________________________________ 

 
O P Ć I N S K I NAČELNIK 

 
 

       1. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 
 

 

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



 
 

1. 
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 34. 
Statuta općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 4/09) Općinsko vijeće 
općine Generalski Stol na  20. sjednici održanoj dana 10. rujna 2012. godine donijelo je 
 
 
     O D L U K U 
 
       o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za 
          razdoblje od 01.01. – 30.06. 2012. godine 
 
      

Članak 1. 
         Utvrđuje se obračun Proračuna općine Generalski Stol za razdoblje od 01.01. – 30.06. 
2012. godine sa slijedećim stanjem: 
 
 
 

1. Ukupno ostvareni prihodi     2.174.980,47 kn     
      

 
2. Ukupno ostvareni rashodi                2.219.827,15 kn 

 
 
3.   Razlika prihoda/rashoda                                       -  44.846,68 kn 
  

 
Članak 2. 

Tabelarni prikaz ostvarenja općeg i posebnog dijela Proračuna sastavni je dio ove 
Odluke. 

 
     
 Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Glasniku općine 

Generalski Stol“. 
 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 400-08/12-01/20 
URBROJ: 2133/09-01-12-01 
Generalski Stol, 10. rujna 2012. godine 
 

Predsjednik 
Dragan Kasunić 

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

 
 
 



 
 

2. 
Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 34. stavka 1. točke 19.  
Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 04/09) Općinsko 
vijeće Općine Generalski Stol na 20. sjednici održanoj dana10. rujna 2012. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

 
Članak 1. 

     Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) za izračun mjesečnog iznosa komunalne 
naknade, iz članka 1. Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u visini od 
0,25 kn/m2, zamjenjuje se vrijednošću od 0,15 kn/m2. 
 

Članak 2. 
     Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda od 29.studenog 2011.godine 
(„Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 05/2011). 
 

Članak 3. 
     Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku općine Generalski Stol. 
 
 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 363-03/12-01/20 
URBROJ: 2133/09-12-01-02 
Generalski Stol, 10. rujna 2012. 
                                                                    

Predsjednik 
Dragan Kasunić 

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

3. 
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,7 9/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. stavka 1. točke 19.  
Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 04/09) na 20. sjednici 
održanoj dana 10. rujna 2012. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje 
obavljanja komunalnih poslova održavanja objekata 

        i uređaja javne rasvjete na području Općine Generalski Stol 
 

Članak 1. 
          Na temelju provedenog javnog natječaja za prikupljanje ponuda za poslove održavanja 
objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Generalski Stol, objavljenog u 
„Večernjem listu“ od 14.08.2012. godine, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se tvrtka „EL-
BI GRUPA“ d.o.o. za trgovinu i usluge, iz Karlovca, Hrvatske bratske zajednice 9/b, MB: 
2571277, OIB: 41974681886 (u daljnjem tekstu: odabrani ponuditelj). 



 
 

Članak 2. 
        Pravo obavljanja komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na 
području Općine Generalski Stol povjerava se tvrtki „EL-BI GRUPA“ d.o.o. za trgovinu i 
usluge, iz Karlovca, Hrvatske bratske zajednice 9/b, MB: 2571277, OIB: 41974681886 za 
razdoblje od četiri (4) godine od 2012. do 2016. godine, računajući od dana sklapanja 
Ugovora. 

Članak 3. 
         Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Generalski Stol za sklapanje Ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na 
području Općine Generalski Stol, sa odabranim ponuditeljem. 
  

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine 
Generalski Stol.“ 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-01/12-01/01 
URBROJ: 2133/09-01-12-04 
Generalski Stol, 10. rujna 2012. godine 

 Predsjednik 
           Dragan Kasunić 

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

 
 
4. 
Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 14. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“, broj 152/08, 153/09, 21/10, 39/11 i 63/11) i članka 34. stavka 1. točke 19.  
Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 04/09) Općinsko 
vijeće Općine Generalski Stol na 20. sjednici, održanoj 10. rujna 2012. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

 poljoprivrednih rudina na području Općine Generalski Stol 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a sve u svrhu održavanja i zaštite 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Generalski Stol. 
 

Članak 2. 
Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke su: 

- zaštita od erozije, 



 
 

- sprečavanje zakorovljenosti, 

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, 

- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka. 

 
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 1. ove Odluke su: 

- održavanje živica i međa, 

- održavanje poljskih putova, 

- uređivanje i održavanje kanala, 

- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 

- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 

 
Članak 3. 

Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 
zemljišta. 
 
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 

1. Zaštita od erozije 

Članak 4. 
Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se: 

- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz 
agrotehničkih razloga, 

- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i 
načina ispaše, 

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka, neobrađenih površina na strmim zemljištima i 
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama, 

- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog 
zemljišta, 

- određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta, 

- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih 
nasada i višegodišnjih kultura. 

 
Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i 
višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu. 

 



 
 

2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 

 
Članak 5. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće 
agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprečavanja zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta. 
 

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina 

 
Članak 6. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za 
zaštitu bilja suzbijati bolesti i štetočine primjenjujući odgovarajuće agrotehničke mjere te na 
taj način spriječiti širenje biljnih bolesti i štetočina. 
 

4. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka 

 
Članak 7. 

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju sljedeće: 
- kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,  

- obvezu uklanjanja ili zaoravanja biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon 
žetve i berbe u roku od 15 dana od žetve odnosno berbe, 

- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u 
trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće godine, 

- obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenje šuma, putova i međa na 
šumskom zemljištu koje graniči sa poljoprivrednim zemljištem. 

 
Članak 8. 

Uništavanje biljnih ostataka paljenjem, kada je to propisano, poduzima se uz provođenje 
mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima. 

 
 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

1. Uređenje i održavanje živica i međa 

 
Članak 9. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito 
održavati i obrezivati na način da se spriječi njeno širenje na susjedno obradivo zemljište i 
putove, zasjenjivanje susjednih parcela i puteva, tj. prerastanje živice, te iste formirati na 
način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskog puta. 
 
Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela. 
 



 
 

Članak 10. 
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe između svojeg i 
susjednog poljoprivrednog zemljišta te ostalog zemljišta na način da budu vidljivo označene, 
očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih mjera na 
susjednim parcelama. 
 
Zabranjeno je oštećivanje međa. 
 

2. Održavanje poljskih putova 

 
Članak 11. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su se zajednički brinuti se o njihovom 
održavanju najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima. 
 
Održavanje poljskih putova smatra se naročito: 

- nasipavanje odgovarajućim kamenim materijalom, 

- čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske puteve, 

- čišćenje i održavanje cijevnih propusta, 

- održavanje živica i drugog raslinja uz puteve, 

- sječa pojedinih stabala, grmlja ili grana koje spriječavaju prijevoz odnosno korištenje 
puta, 

- sprječavanje oštećivanja puteva, uzurpacije puteva i zemljišta u zaštitnom pojasu. 

 
Zabranjuje se svaka radnja koja može dovesti do uništenja poljskih putova, a naročito: 

- preoravanje poljskih putova, 

- sužavanje preoravanjem, 

- uništavanje zelenog pojasa uz poljske puteve, 

- nanošenje zemlje i raslinja na puteve prilikom obrađivnja zemljišta. 

 
Obvezuje se vlasnik i ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta sanirati poljski put o svom trošku 
ako je isti namjerno ili nenamjerno oštetio određenim radnjama i očistiti poljski put od 
eventualnog nanosa zemlje, biljnog otpada i raslinja prilikom obrade zemljišta 
 
Vlasnik i ovlaštenik poljskog puta obvezuje se otkloniti štetu do koje je došlo zbog uređenja i 
održavanja istog. 
 

3. Uređivanje i održavanje kanala 

 
 



 
 

Članak 12. 
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali 
obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti kako bi se omogućio 
prirodni tijek oborinskih voda i obrađivanje poljoprivrednog zemljišta na način da se ne ošteti 
izvedeni drenažni sustav poboljšanja vodozračnih svojstava tla. 
 

4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica 

 
Članak 13. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih 
visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele, te time onemogućavati ili otežavati 
poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama. 
 
Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da ne nanose štetu susjednim česticama 
zasjenjivanjem, odmaknuta od međe, ovisno o vrsti stabla (stabala) ili nasada. 
 
Poljski putevi s pripadajućim zelenim pojasom u smislu ove Odluke smatraju se susjednim 
česticama. 
 

5. Sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa 

Članak 14. 
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vjetrobrani pojas na 
područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja 
poljoprivredna proizvodnja otežana ili smanjena. 
Vjetrobrani pojas  može se izvesti sadnjom živice ili dugogodišnjih visokih nasada, a vlasnik 
ih je dužan primjereno održavati. 
 
 
IV. NADZOR 
 

Članak 15. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredni redari. 
 
Pored općih uvjeta za prijam u službu, poljoprivredni redari moraju imati najmanje srednju 
stručnu spremu poljoprivredne struke. 
 
Općina Generalski Stol može obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka organizirati 
zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave. 
 
O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati 
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 18. 
Novčanom kaznom u iznosu 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
– vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem ove Odluke: 

- ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno članku  4. točka 1.,2.,3.,5., 

- ne sprječava zakorovljenost sukladno članku 5., 

- ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti i štetočina sukladno članku 6., 

- ne uklanja biljne ostatke sukladno članku 7. 

Novčanom kaznom u iznosu 800,00 do 1.200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj 
osobi za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu 1000,00 do 1500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a  vlasnik je ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta 
za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 do 800,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili 
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 19. 
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
– vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem ove Odluke: 

- ne uređuje i održava živice i međe sukladno članku 9. i 10., 

- ne održava poljske putove  sukladno članku 11., 

- ne uređuje i održava kanale sukladno članku 12., 

- ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela sukladno članaku 13., 

- ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranih pojasa sukladno članku 14. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj 
osobi za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu 700,00 do 1200,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i 
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a  vlasnik je ili ovlaštenik poljoprivrednog 
zemljišta za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu 200,00 do 400,00 kn kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili 
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 

 



 
 

 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za korištenje 
poljoprivrednog zemljišta na području općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski 
Stol“, broj 03/08). 

 
Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski Stol“. 
 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/12-01/01 
URBROJ: 2133/09-01-12-03 
Generalski Stol, 10. rujna 2012. godine 

 
 

Predsjednik 
Dragan Kasunić 

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

 
 

1. 
Na temelju članka 48. stavka 3. točke 7. Statuta općine Generalski Stol („Glasnik Općine 
Generalski Stol“, broj 4/09) Općinski načelnik Općine Generalski Stol dana 28. kolovoza 
2012. godine donio je  
 
                                                     O D L U K U 
                          o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 
 
                                                             
 Članak 1. 
        Ovom Odlukom određuje se način sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola sa 
područja općine Generalski Stol, koji se koriste željezničkim prijevozom. 
  
                                                           

Članak 2. 
        Općina će sufinancirati troškove prijevoza u visini od 25% vrijednosti mjesečne odnosno 
godišnje karte za prijevoz željeznicom za sve učenike s područja općine Generalski Stol, za 
razdoblje rujan - prosinac 2012. godine. 
                              

Članak 3. 
          Sa tvrtkom HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. Općina će sklopiti ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama, načinu dostave dokumentacije i rokovima plaćanja. 
           Sredstva su osigurana Proračunom općine Generalski Stol za 2012.godinu, razdjel 02, 
glava 35, konto 37221. 



 
 

                                 
Članak 4. 

         Ova Odluka primjenjuje se od 01.09.2012. godine, a objavit će se u „Glasniku Općine 
Generalski Stol“. 
 
 
KLASA: 402-07/11-02/01 
URBROJ: 2133/09-11-02-03 
Generalski Stol, 28. kolovoza 2012. godine 
  

Općinski načelnik 
Ivan Škrtić 

 
 

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