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O P Ć I N S K O   V I J E Ć E 
 
 
1. 
 
Na temelju članka 125. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03) i članka 34. 
Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 4/09) Općinsko vijeće općine Generalski Stol na  
3. sjednici održanoj dana  06. listopada 2009. 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. 2009. godine 
     

I 
 
 Utvrđuje se obračun Proračuna općine Generalski Stol za razdoblje od 01.01. – 
30.06. 2009. godine sa sljedećim stanjem: 
 
 
 

1. Ukupno ostvareni prihodi                     3.336.099,96 kn     
      

 
2. Ukupno ostvareni rashodi                     3.186.387,37 kn 

 
 
3.   Višak prihoda                                                149.712,59 kn 
  

II 
 

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

 
                III 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u „Glasniku općine 

Generalski Stol“. 
 
 
KLASA: 400-08/09-01/03 
  
 

           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                    Dragan Kasunić, v.r. 
 
 
 

********************** 
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2. 
 
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine br. 19/98) i članka 34. 
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br. 4/09), Općinsko vijeće 
općine Generalski Stol na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06. listopada  2009. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U  
o grobljima 

 
I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom se odlukom uređuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na 
korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 
grobne naknade za korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i 
način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanja otpada s groblja, te uvjeti 
upravljanja grobljem. 
 

Članak 2. 
 
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće 
građevine i komunalna infrastruktura. 

 
Groblja na području općine jesu: Bukovlje, Erdelj, Gorinci, Generalski Stol, Lipa, Mateško 
Selo i Mrežnički Brest. 
 
Na groblju Bukovlje ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 
naseljima: Gornje i Donje Bukovlje. 
Na groblju Erdelj ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim naseljima: 
Erdelj II. 
Na groblju Gorinci ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim naseljima: 
Gorinci, Radočaji, Skukani, Tomašići i Umol (općina Bosiljevo). 
Na groblju Generalski Stol ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 
naseljima: Generalski Stol, Goričice Dobranske, Gornji Zvečaj, Duga Gora i Erdelj I. 
Na groblju Lipa ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim naseljima: 
Lipa, Protulipa, Lipov Pesak, Brcković Draga, Crno Kamanje Gradište, Sarovo, Trnovo i 
Vodena Draga (općina Bosiljevo). 
Na groblju Mateško Selo ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 
naseljima: Mateško Selo. 
Na groblju Mrežnički Brest ukapaju se umrle osobe koje imaju prebivalište u sljedećim 
naseljima: Mrežnički Brest, Keići, Jankovo Selište, Petrunići. 
 

Članak 3. 
 

Grobljima iz članka 2. ove odluke upravlja Općina Generalski Stol. 
 

Članak 4. 
 

Umrlog se u pravilu ukapa na groblje koje se nalazi na području jedinice lokalne 
samouprave na kojem je umrli imao prebivalište. 
Umrlog se može ukapati i na groblju koje je odredio za života ili koje odredi njegova 
obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu. 
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II DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 
 

Članak 5. 
 

Grobnim se mjestom, u smislu ove odluke, smatra pojedinačni grob i obiteljska grobnica. 
 

Članak 6. 
 

Općina Generalski Stol daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, te o 
tome donosi rješenje. 
 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, zainteresirana osoba može izjaviti žalbu 
nadležnom tijelu za komunalne poslove Karlovačke županje. Protiv rješenja nadležnog 
tijela može se pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 7. 
 

Pojedinačni grob i obiteljski grob dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku nastale 
potrebe za ukopom. 
 
Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se dodijeliti i prije ukopa zainteresiranim 
osobama ili članovima obitelji radi izgradnje nadgrobnog spomenika. 
 
Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, neće se dodijeliti na 
korištenje osobi koja na groblju iz članka 2. ove odluke već koristi obiteljski grob ili 
grobnicu, a koji nisu popunjeni i u koje umrli ima prava ukopa. 
 

Članak 8. 
 
Grobna mjesta dodjeljuju se prema položajnom planu grobnih mjesta. Položajni plan sa 
numeracijom grobnih mjesta donosi Općina Generalski Stol. Općina je također dužna 
voditi grobni očevidnik o ukopu umrlih osoba. 
 

Članak 9. 
 

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (korisnik 
groba i članovi njegove obitelji). 
 
Članovima obitelji korisnika groba, u smislu ove odluke smatraju se supružnik korisnika, 
izvanbračni supružnik, potomci i usvojena djeca i njihovi supružnici, te roditelji korisnika 
groba. 
 
Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti  ukop i drugim osobama, o čemu mora 
izvjestiti nadležno tijelo općine Generalski Stol. 
 

Članak 10. 
 

Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. 
 
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati 
osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji. 
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III   PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I 
      GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE 
 

Članak 11. 
 
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade 
utvrđuje Općinsko vijeće općine Generalski Stol. 
 

Članak 12. 
 
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visina godišnje grobne naknade 
utvrđuje se prema veličini  grobnog mjesta. 
 

Članak 13. 
 
Naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na 
korištenje. 
 
Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju jedanput godišnje. 
 
Općina Generalski Stol dužna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje 
naknade. 
 
                                                        Članak 14. 
 
Kod dodjele novog grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se naknada: 
- za grobno mjesto za ukop jedne osobe                1.000,00 kn 
- za grobno mjesto za ukop dvije osobe                 2.000,00 kn 
- za grobno mjesto za ukop tri osobe                     3.000,00 kn 
- te za svaku sljedeću osobu                                 1.000,00 kn 
 
Godišnja naknada za korištenje grobnih mjesta plaća se u sljedećim iznosima: 
- grobno mjesto za ukop jedne osobe                           80,00 kn 
- grobno mjesto za ukop dvije osobe                           120,00 kn 
- grobno mjesto za ukop tri ili više osoba                     150,00 kn. 

 
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim 
i može se ponovno dodijeliti na korištenje. 

 
 

IV   VREMENSKI RAZMACI UKOPA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA 
 
                                                      Članak 15. 

 
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 godina od 
posljednjeg ukopa. 
Ako je grobnica za polaganje lijesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto smatra 
popunjenim kada su sve razine popunjene. 
 

Članak 16. 
 

Obred pokopa obavlja se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osoba koje podmiruju 
troškove ukopa. 
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Obred pokopa obavlja se na način uobičajen mjesnim prilikama i običajima, uz 
iskazivanje poštovanja prema umrlim osobama. 
 
Na isti način ukopat će se i nepoznate osobe a troškove ukopa snosi općina Generalski 
Stol. 
 
 
V   ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA 
 

Članak 17. 
 

Općina Generalski Stol vodi brigu o održavanju groblja i otklanjanju otpada s groblja. 
 

Članak 18. 
 

Groblje treba biti ograđeno  i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno. 
 

Članak 19. 
 

Pogrebi se obavljaju od 09 do 18 sati. 
 
Pogrebi se mogu obavljati nedjeljom i blagdanom. 
 
                                                         Članak 20. 

 
O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici. Korisnici 
su dužni održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta. 
 
Natpisi na nadgrobnim spomenicima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili 
moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika. 
 

Članak 21. 
 
Općina Generalski Stol može pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto 
održava urednim. 
 
Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi grobno mjesto, općina Generalski Stol uredit će ga 
na trošak korisnika. 
 

Članak 22. 
 
Općina Generalski Stol je dužna na prikladnom mjestu unutar groblja osigurati prostor za 
odlaganje otpada. 
 
Otpadno mjesto mora biti uređeno tako da ne zagađuje okolinu. 
 

Članak 23. 
 

Općina Generalski Stol propisuje pravila o ponašanju na groblju. 
 
Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu prije svakog 
ulaska u groblje. 
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VI   UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM 
 

Članak 24. 
 

Općina Generalski Stol dužna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način 
kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima. 
 

Članak 25. 
 

Općina Generalski Stol osigurava da se grobovi grade prema položajnom planu grobnih 
mjesta, na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o 
zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim vrijednostima. 
 

Članak 26. 
 

Prilikom izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta dužan je pribaviti 
suglasnost Općine u pogledu oblika i načina izvedbe spomenika. 

 
Članak 27. 

 
Općina Generalski Stol dužna je prethodno poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se 
osigurala grobna mjesta. 
 
Ako nema prostora na groblju, općina Generalski Stol će proširiti postojeće ili izgraditi 
novo groblje. 
 

Članak 28. 
 
Osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakove radove na groblju, osim ako to ne čine 
djelatnici u radnom odnosu za održavanje groblja, dužni su općini Generalski Stol 
prijaviti: 

- obavljanje bilo kakovih radova, 
- radove izvoditi tako da se sačuva mir, 
- građevni materijal može se zadržavati na groblju samo dok se izvode 

radovi, 
- gradilište treba dovesti u prijašnje stanje, 
- građevni materijal se može prevoziti samo putovima i stazama koje 

odredi općina Genaralski Stol. 
 

Članak 29. 
 

Općina Generalski Stol ima pravo u određene dane ili određeno doba dana zabraniti 
izvođenje radova na groblju. 
 
Općina Generalski Stol zabraniti će radove započete bez odobrenja. 
 
 
VII    KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 30. 
 

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj: 
- korisnik groba ako postupa protivno članku 20. ove Odluke, 
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- osoba koja se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju sukladno 
članku 23. ove Odluke, 

- pravna ili fizička osoba ako postupa suprotno odredbama čl.28. ove 
Odluke. 

 
Članak 31. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima od 01. 10. 
1998.godine (Glasnik općine Generalski Stol br. 2/98). 

 
Članak 32. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku općine Generalski 
Stol“. 
 
KLASA: 363-01/09-01/03 
 
                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                   Dragan Kasunić, v.r. 
 

************************* 
3. 
 
Na temelju 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 03. sjednici održanoj 
dana 06. listopada 2009. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaj za 

prodaju zemljišta u vlasništvu općine Generalski Stol 
 

Članak 1. 
 
          Donosi se odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Generalski Stol i to za: 
 
          - građevinsko zemljište u naselju Katići u Generalskom Stolu - čkbr. 974/40 k.o. 
Generalski Stol u površini od 1.280 m2, po početnoj cijeni od 150,00 kn/m2. 
 

Članak 2. 
 
           Jedinstveni upravni odjel provest će postupak objave javnog natječaja za prodaju 
zemljišta iz članka 1. ove Odluke. 
 
                                                         Članak 3. 
 
           Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u 
„Glasniku općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 944-01/09-01/03 
                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                        Dragan Kasunić, v.r. 

********************** 
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4. 
 
Na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne 
novine br. 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Generalski Stol koji je donijelo Općinsko vijeće 
Općine Generalski Stol na sjednici održanoj dana 05. prosinca 2002., a na koji je 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (prije Ministarstvo poljoprivrede i 
šumarstva) dalo suglasnost, KLASA: 320-02/03-01/432, URBROJ: 525-2-03-3/SGT, od 
dana 29. svibnja 2003. godine i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 
04/09) Općinsko vijeće općine Generalski Stol na svojoj 3. sjednici održanoj dana 06. 
listopada 2009. godine donijelo je  
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta  
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Generalski Stol 

za katastarsku općinu Mateško Selo  
 

Članak 1. 
 
 Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na 
području Općine Generalski Stol 
 
u k.o. Mateško Selo 
 
red. br. k.č.br. kultura površina/m 2 početna cijena napomena 
1. 762 pašnjak 7172 2.904,66 kn  
 

Članak 2. 
 

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Općinsko vijeće 
Općine Generalski Stol. 
 

Članak 3. 
 

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu „Karlovački tjednik“ i na oglasnoj ploči 
Općine Generalski Stol. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je 
javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude. 
Pismene ponude dostavljaju se Općini Generalski Stol u roku od 15 dana od dana objave 
natječaja u javnom glasilu. 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na svojoj 03. sjednici održanoj dana 06. listopada 
2009 godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Generalski 
Stol za k.o. Mateško Selo. Predmet prodaje su nekretnine označene u točci 1. Ove Odluke 
i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a 
na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni 
natječaj provest će Općinsko vijeće Općine Generalski Stol. 
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Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina Generalski Stol temeljem Pravilnika o 
početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za 
prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za 
ribnjake (Narodne novine broj 40/09). 
 
Javni natječaj objaviti će su javnom glasilu „Karlovački tjednik“, kao i na oglasnoj ploči 
Općine Generalski Stol. Pismene ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću Općine Generalski Stol u roku od 15 
dana računajući od dana objave u javnom glasilu. 
 
Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskoj općini: 
 

1. k.o. Mateško Selo, površina 7172 m 2 
 

Ukupno površina: 7172 m 2   
Ukupna početna cijena:  2.904,66 kn 

 
 
KLASA: 945-01/09-01/03 
                                  
 
                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:                       
                                                                                      Dragan Kasunić, v.r. 
 

********************* 
   
5. 
 
Na temelju članka 38. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 4/09), Općinsko vijeće 
općine Generalski Stol na svojoj 03. sjednici održanoj dana 06. listopada 2009. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o visini naknade za rad načelnika, zamjenika načelnika, predsjednika općinskog 

vijeća, vijećnika i te članova Odbora i Povjerenstava 
Općine Generalski Stol 

 
Članak 1. 

 
           Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad načelnika Općine u iznosu od 
4.000,00 kn netto mjesečno. 
           Također se određuje visina naknade za rad zamjenika načelnika Općine u iznosu 
od 2.000,00 kn netto mjesečno. 
 

Članak 2. 
 

          Određuje se visina naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća u iznosu od 
1.000,00 kn netto mjesečno. 
 

Članak 3. 
 
          Određuje se visina naknade za rad vijećnika i članova Odbora i Povjerenstava 
Općine Generalski Stol u iznosu od  300,00 kn netto po održanoj sjednici. 
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Članak 4. 
 
           Navedene naknade će se isplaćivati iz Proračuna općine Generalski Stol. 
 

Članak 5. 
 
           Danom donošenja ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade za rad 
vijećnika i članova poglavarstva te članova odbora donesena 21. veljače 2006. (GGS br. 
01/06). 

Članak 6. 
 
            Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol. 
 
KLASA: 023-01/09-01/03 
 
                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić. v.r. 
 
 

********************* 
 
6. 
 
Na temelju članka 34. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 04/09), Općinsko vijeće 
općine Generalski Stol na svojoj 03. sjednici održanoj dana 06. listopada  2009. donijelo 
je  
 

O D L U K U 
o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata 

na području općine Generalski Stol 
 

Članak 1. 
 

           Članak 4. stavak 1. Pravilnika o stipendiranju studenata na području općine 
Generalski Stol (GGS br. 01/08) u daljnjem tekstu: „Pravilnik“ dopunjuju se i glasi: 

a) USPJEH – prosjek ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole, odnosno  
drugog i trećeg razreda za trogodišnje srednje škole, najmanje 3,5 za svaki 
razred posebno ili prosjek ocjena prethodne godine studija. 

 
Članak 2. 

      
           Članak 8. „Pravilnika“  mijenja se i glasi: 
           „Stipendije se dodjeljuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje načelnik 
općine, a objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Općine i internet stranici 
Općine (www.generalski-stol.hr). Rok trajanja natječaja je najmanje 15 dana. 
           Jedinstveni upravni odjel Općine razmatra prijave i sastavlja listu reda prvenstva 
na temelju koje se donosi odluka o dodjeli stipendija. Lista reda prvenstva sastavni je dio 
odluke. 
           S donesenom odlukom upoznaju se svi podnositelji zahtjeva, na koju isti mogu 
uložiti prigovor načelniku općine, u roku od 8 dana od dana primljene obavijesti. 
           O prigovoru odlučuje načelnik općine posebnom odlukom. Odluka po prigovoru je 
konačna. 
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           Sa kandidatima koji su zadovoljili uvjete natječaja i na temelju liste reda 
prvenstva ostvarili pravo na stipendiju, sklapa se ugovor o stipendiraju kojeg u ime 
Općine s korisnikom stipendije potpisuje načelnik Općine.“ 
 

Članak 3. 
 
           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku općine 
Generalski Stol“. 
 
KLASA: 604-02/09-01/03 
 
                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                      Dragan Kasunić, v.r. 
 
 

********************** 
 
7. 
  
Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata na području općine Generalski 
stol (GGS br.01/08) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 04/09), 
Općinsko vijeće na svojoj 03. sjednici održanoj dana 06. listopada 2009. donijelo je  
 
 

O D L U K U 
broju i visini stipendija za akademsku godinu 2009/2010. 

 
 

Članak 1. 
 

            Općina Generalski Stol dodijeliti će 6 stipendija u iznosu od 500,00 kn 
mjesečno za deset mjeseci akademske godine 2009/2010. koje će se dodijeliti sukladno 
Pravilniku o stipendiranju studenata na području općine Generalski Stol (GGS br. 01/08), 
a na teret sredstava Proračuna Općine za 2010. godinu, razdjel 02, glava 5, konto 
37215. 
 

Članak 2. 
 

            Stipendije će se dodijeliti na temelju javnog natječaja sukladno članku 8. 
Pravilnika o stipendiranju studenata na području općine Generalski Stol (GGS br. 01/08). 
 

Članak 3. 
 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku općine 
Generalski Stol“. 
 
KLASA: 604-02/09-01-03 
 
 
                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić, v.r. 
 

************************ 
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8. 
 
 Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 
79/07, 38/09), članka 4. i 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08), te  članka 34. Statuta općine Generalski Stol 
(Glasnik općine Generalski Stol br. 04/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 
svojoj 03. sjednici održanoj dana 06. listopada 2009. donijelo je  
 

O D L U K U 
o dopuni 

Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
 
                 I 
 
           Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine Generalski Stol od 
13. srpnja 2009. godine (Glasnik općine Generalski Stol 04/09), u Stožer je imenovano 
10 članova, te se isto dopunjuje s još jednim članom, na način da se pod red. brojem 11 
dodaje: 
 

- Vedran Tešić, pročelnik HGSS – stanica Ogulin – za člana, mob. 091/7259357 
 
 

II 
 
           Ova Odluka objaviti će se u  „Glasniku općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 810-06/09-01/03 
 
 
                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                    Dragan Kasunić, v.r. 
 

********************* 
 
 
10.          
 
 
Na temelju članka 34. Zakona o popisima birača (NN RH br. 19/07) i članka 34. Statuta 
općine Generalski Stol (GGS br. 4/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na svojoj 
3. sjednici održanoj dana 06. listopada 2009. donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za popis birača 

 
Članak 1. 

 
            Imenuje se Povjerenstvo za popis birača na području Općine Generalski Stol u 
sljedećem sastavu: 
 

1. Dragan Kasunić, predsjednik, 
2. Ankica Capan, član, 

 
 



Broj 5 – 2009.                            Glasnik općine Generalski Stol                             strana 12 
 

3. Ivica Halar, član, 
4. Ivan Fudurić, zamjenik predsjednika, 
5. Tihomir Mlinac, zamjenik člana,                                                                   
6. Mika Radočaj, zamjenik člana. 

 
                                                         Članak 2. 
 
             Nadležnost Povjerenstva za popis birača propisana je člankom 34. do 36. 
Zakona o popisima birača (NN RH 19/07), a odnosi se na sljedeće: 

- provjerava pravilnost popisa birača, 
- odlučuje o zahtjevima građana za upis, 
- radi dopunu ili ispravak popisa birača, 
- potvrđuje popis birača. 

 
Članak 3. 

 
           Ovo Rješenje objaviti će se u „Glasniku općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 026-01/09-01/03 
                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić, v.r. 

********************* 
9. 
  
Na temelju članka 15. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.01/06) Općinsko vijeće 
Općine Generalski Stol na svojoj 03. sjednici održanoj dana 06. listopada 2009. godine, 
donijelo je 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Odbora za branitelje, šport i kulturu 

 
Članak 1. 

 
              Ovim se Rješenjem imenuju članovi Odbora za branitelje, šport i kulturu u 
sljedećem sastavu: 
 
              1.    Juraj škrtić, predsjednik, 
              2.    Ivica Halar, član, 
              3.    Ivan Fudurić, član,  
              4.    Josip Šibenik, član, 
              5.    Damir Škrtić, član. 
 

Članak 2. 
 
              Odbor će svoje aktivnosti usmjeriti na brigu prema hrvatskim braniteljima i 
ostvarivanju njihovih prava, te promicanju športa i kulture na području Općine. 
 

Članak 3. 
 
              Ovo Rješenje objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol. 
 
KLASA: 023-01/09-01/03 
                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić, v.r. 

********************* 
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O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K  
 
1. 
 
       
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati jednokratne novčane pomoći 

 
I 
 

             Temeljem zahtjeva Branka Škrtića iz Generalskog Stola, Generalski Stol 15,            
odobrava se isplata iznosa od 600,00 kn temeljem Socijalnog programa Općine za 2009. 
godinu, obzirom na izuzetno tešku financijsku situaciju. Navedenim iznosom će se 
podmiriti troškovi električne energije. 
 

II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 35, konto 37219. 
 

III 
 
             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
 
                                                                                           NAČELNIK OPĆINE:                               
                                                                                              Ivan Škrtić, v.r. 
 

********************* 
2. 
                
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati sredstava Župnoj crkvi u Lešću 

 
I 
 

             Odobrava se isplata sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Župnom uredu sv. Juraj, 
Lešće na Dobri, u svrhu sanacije potpornog zida na groblju Gorinci. 
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II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02,  konto 38212 – kap. Donacije vjerskim zajednicama.   
 

III 
 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
 
 
                                                                                               NAČELNIK OPĆINE: 
                                                                                                  Ivan Škrtić, v.r. 
 

********************** 
 
3.                
 
 
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati novčane pomoći 

 
I 
 

             Temeljem zahtjeva Đurđe Halar iz Generalskog Stola, Erdelj 30,            
odobrava se isplata iznosa od 10.000,00 kn, radi ublažavanja posljedica požara na 
dvorišnoj zgradi, sjeniku, prikolicama i drugim alatima. 
 

II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 35, konto 37250. 
 

III 
 
             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
 
 
                                                                                            NAČELNIK OPĆINE: 
                                                                                               Ivan Škrtić, v.r. 
 
 

******************** 
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4. 
                             
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati novčane pomoći 

 
I 
 

             Temeljem zahtjeva Katarine Galetić iz Generalskog Stola, Crno Kamanje 14 a,            
odobrava se isplata iznosa od 3.000,00 kn, kao pomoć zbog invalidnosti. 
 

II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 35, konto 37219. 
 

III 
 
             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
                                                                                            NAČELNIK OPĆINE: 
                                                                                               Ivan Škrtić, v.r. 

*********************** 
5.                
 
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati novčane pomoći 

 
I 
 

             Temeljem zahtjeva Mire Katić iz Generalskog Stola, Erdelj 107, odobrava se 
isplata iznosa od 1.000,00 kn, kao pomoć uslijed uginuća stoke. 
 

II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 35, konto 37219. 

III 
 
             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
KLASA: 402-08/09-01/1 
                                                                                            NAČELNIK OPĆINE:                              
                                                                                               Ivan Škrtić, v.r. 

******************** 
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6. 
           
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati jednokratne novčane pomoći 

 
I 
 

             Temeljem zaprimljenih zahtjeva odobravaju se isplate iznosa od 600,00 kn 
temeljem Socijalnog programa Općine za 2009. godinu, obzirom na izuzetno tešku 
financijsku situaciju sljedećim osobama:  

1. Anki Perak, Dobrenići 12, 
2. Stjepanu Halaru, Erdelj 43 a, 
3. Tomi Katiću, Dobrenići 53, 
4. Nikoli Fuduriću, Gornje Bukovlje 58 a. 

 
II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 35, konto 37219. 
 

III 
 
             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
 
                                                                                           NAČELNIK OPĆINE: 
                                                                                               Ivan Škrtić, v.r. 
 

********************** 
 
7. 
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati sredstava OŠ Gen. Stol 

 
I 
 

             Temeljem zahtjeva OŠ Generalski Stol, odobrava se isplata iznosa od 8.000,00 
kn za obnovu knjižnog fonda škole. 
 

II 
 

             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 35, konto 36311.  
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III 
 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
 
                                                                                               NAČELNIK OPĆINE: 
                                                                                                 Ivan Škrtić, v.r. 
 

*********************** 
 
8. 
 
Na temelju članka 48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne 
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), načelnik 
općine Generalski Stol donosi   
 

O D L U K U 
o isplati sredstava OŠ Gen. Stol 

 
I 
 

             Temeljem zahtjeva ŠD Generalski Stol, odobrava se isplata iznosa od 3.000,00 
kn za redovan rad društva. 
             Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdjel 02, glava 34, konto 38115.  
 

II 
 

           Također se odobrava isplata iznosa od 3.000,00 kn za nabavu materijala i izradu 
rukometnih golova te kupnju mreža za golove. 
           Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu općine za 2009. godinu, 
razdrel 02, glava 34, konto 38119.   
 

III 
 

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku 
općine Generalski Stol“. 
 
 
KLASA: 402-08/09-01/1 
 
 
                                                                                            NAČELNIK OPĆINE:                              
                                                                                               Ivan Škrtić, v.r. 
 
 

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

 
 
                



 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
                
 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 



 
 
 
      
         
       

 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
 
 
 
  

 
 
 

 



 
 
      
         
       

 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

          
 
  
  
 


