GLASNIK

OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 6

Godina XVIII

Datum: 27. prosinac 2011.

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

___________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. PRORAČUN OPĆINE GENERALSKI STOL ZA 2012. GODINU
2. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE ZA 2012.GODINU
3. PROGRAM IZGRADNJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012.GODINU
4. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2012.GODINU
5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2012.GODINU
6. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2012.GODINU
7. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ZA 2012.GODINU
8. PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA 2012.GODINU
9. ODLUKA O IZBORU IZVRŠITELJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZIMSKE
SLUŽBE
10. ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE
11. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA ZA 2012.GODINU
12. ODLUKA O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE
RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
13. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA OPĆINSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA ZA IZBORE ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI OBITELJI ŠLAT
2. ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
3. ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE NA DAN
31.12.2011.
4. ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH
ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Glasnik općine Generalski Stol

Broj 6 – 2011.

strana 1

1.
Klasa: 400-08/11-01/17
Ur.broj: 2133/09-11-01-01
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 34.
Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik GGS 04/09), Općinsko vijeće na 17. sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2011. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE GENERALSKI STOL
ZA 2012. GODINU

Članak 1.
Proračun Općine Generalski Stol za 2012.godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
OPIS
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNO PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNO RASHODI
Razlika višak / manjak

- u kunama
PLAN ZA 2012.
5.406.000
147.000
5.553.000
3.188.000
2.365.000
5.553.000
0

B. RAČUNA FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA
OPIS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PLAN ZA 2012.
0
0
0
0

C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE
OPIS
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
UKUPNO RASHODI I IZDACI

PLAN ZA 2012.
5.553.000
5.553.000
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Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu u Općem dijelu Proračuna.

Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2012.
godinu prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se prema nositeljima i
korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.
Projekcija za razdoblje 2012. – 2014. godine te Plan razvojnih programa, sastavni je
dio ovog Proračuna.
Članak 5.
Ovaj Proračun
01.01.2012.godine.

stupa na

snagu

danom

donošenja,

a

primjenjuje

se

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragan Kasunić

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
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2.
Klasa: 400-08/11-01/17
Ur. broj.: 2133/09-11-01-02
Generalski Stol, 27. prosinac 2011.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 34. Statuta općine
Generalski Stol (GGS br. 4/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na17. sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Generalski Stol za 2012. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna općine Generalski Stol za
2012. 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 te plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, te računa financiranja/
zaduživanja, a Posebni dio sadrži raspored rashoda po nositeljima, korisnicima, razdjelima i
glavama, programima i projektima.
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, i primici od financijske imovine
i zaduživanja, te rashodi i izdaci 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. Otplata kredita iz 2006.godine okončana je sa danom
30.09.2011.godine a Proračunom za 2012.godinu ne planira se novo kreditno zaduženje.
U Planu razvojnih programa sukladno čl.34. Zakona o proračunu, iskazani su
planirani rashodi vezani uz provođenje investicija i kapitalnih pomoći u slijedećem
trogodišnjem razdoblju.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju godišnjih planova i tromjesečnih potreba korisnika, a
u skladu sa likvidnim mogućnostima proračuna.
Članak 4.
Proračunska srdstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to
do visine utvrđene u Posebnom dijelu.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanja Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
Ostvarenje prihoda i rashoda prati se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
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Članak 5.
Korisnici smiju 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, športu te ostale udruge građana obvezne su Jedinstvenom upravnom
odjelu dostaviti zapisnik sa godišnje skupštine i izvješće o utrošenim proračunskim
sredstvima.
Članak 6.
Sredstva proračunske zalihe za 2012.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 investicijskih dobara i usluga u 2012.godini, obavljat će se u skladu
sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11).
Članak 8.
Sredstva Proračuna čija je namjena utvrđena u dijelu proračuna po razdjelima i
glavama, programima i projektima, te korisnicima, izvršavaju se u okviru upravnog odjela
sukladno zaključenim ugovorima o izvršenju posla, a temeljem ispostavljnih situacija ili
računa ovjerenih od strane Općinskog načelnika, te pisanih zahtjeva korisnika.
Članak 9.
Za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik i u postupku
izvršavanja donosi provedbene akte.
Za prikupljanje proračunskih prihoda i njihovu pravodobnu naplatu odgovoran je
Jedinstveni upravni odjel.
Za zakonsku uporabu raspoređenih sredstava osiguranih u Proračunu odgovorni su
Općinski načelnik i službenici Općine u okviru svog djelokruga rada.
Članak 10.
Raspolaganje imovinom vršit će se u skladu s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).
Članak 11.
Ova Odluka objavit će se u «Glasniku općine Generalski Stol» a primjenjuje se od
01.siječnja 2012. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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3.
Klasa: 363-01/11-01/17
Ur. broj: 2133/09-11-01-03
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
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 i
84/11) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.04/09 )
Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011.
godine donijelo je
PROGRAM
izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2012. godinu
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Generalski Stol za razdoblje od 1.1. 2012. godine do 31.12. 2012. godine
za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova sa procjenom
troškova, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa sa naznakom
izvora financiranja djelatnosti.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog Programa u 2012. godini iznose
1.730.000,00 kn.
II

JAVNE POVRŠINE
Članak 2.

Proračunom općine Generalski Stol za 2012. godinu predviđeno je 500.000,00 kn za
uređenje centra Općine – I faza (odvodnja, ugibališta, parkirališta, nogostupi).
Za navedene namjene planirana su vlastita sredstva Općine te pomoći (darovnice)
unutar općeg proračuna.
Za igradnju nadstrešnice na mrtvačnici Generalski Stol planira se 80.000,00 kn iz
vlastitih sredstava Općine.
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NERAZVRSTANE CESTE
Članak 3.

Programom se planiraju radovi na izgradnji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na
području općine Generalski Stol.
U 2012. godini prioritet u asfaltiranju nerazvrstanih cesta imat će sljedeći MO:
- MO Generalski Stol
2.000 m2
- MO Gorinci
600 m2
- MO Lipa
1.850 m2
- MO Brest
1.850 m2
- MO Erdelj
1.450 m2
----------------------------------------------------------------UKUPNO:
7.750 m2
U Proračunu za 2012. godinu predviđeno je 600.000,00 kn za asfaltiranje cesta i puteva,
a dinamika izvođenja radova i realizacija ovisit će o raspoloživim proračunskim sredstvima .
Sredstva se osiguravaju iz Proračuna općine, komunalnog doprinosa i kapitalne pomoći
Karlovačke županije.
IV

JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Programom se planira izgradnja mreže javne rasvjete potpuno ili djelomično u
naseljima koja istu još nemaju.
Proračunom za 2012. godinu predviđeno je 50.000,00 kn u svrhu izgradnje i
rekonstrukcije javne rasvjete u naseljima za koja su izdane energetske suglasnosti. Za ovu
namjenu planirana su vlastita sredstva Općine.
V

OPSKRBA PITKOM VODOM
Članak 5.

Programom se planira završetak radova na priključenju korisnika na vodvodnu mrežu
u MO Radočaji (radovi započeli krajem 2011.godine) te u MO Erdelj.
Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 500.000,00 kn a sredstva se osiguravaju iz
Proračuna općine te naknade za priključenje na vodoopskrbni sustav.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol, a primjenjuje se od
01.siječnja 2012. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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4.
Klasa: 363-01/11-01/17
Ur. broj: 2133/09-11-01-04
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
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 i 84/11) i članka 34.
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol broj 4/09), Općinsko vijeće
općine Generalski Stol na 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2012. godinu

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u općini Generalski Stol za 2012.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opseg radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta na području Općine za 2012. godinu sa iskazom financijskih sredstava
potrebnih za njegovo ostvarenje.
Pod opsegom radova iz prethodnog stavka podrazumijevaju se način, normativi i ostali
uvjeti obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti u održavanju uređenog građevinskog
zemljišta:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje vodoopskrbne mreže.
- održavanje groblja
Članak 2.
Za ostvarenje radova iz Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
990.000,00 kn.
Sredstva za ostvarenje Programa osigurat će se Proračunom za 2012.godinu iz:
prihoda od komunalne naknade, prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti (opskrba pitkom
vodom), prihoda od grobne naknade i ostalih prihoda.
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Članak 3.
Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
podrazumijeva se skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određenu deponiju te čišćenje i
uklanjanje snijega sa javnih površina.
Članak 4.
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 koje nisu
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.
Članak 5.
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.
Članak 6.
Pod održavanjem vodoopskrbne mreže podrazumijeva se održavanje vodovodne
mreže i objakata vodospreme i vodocrpilišta.
Članak 7.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i objekata za
ispraćaj pokojnika.
II

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Članak 8.

Čišćenje javnih i prometnih površina od snijega vrši se tako da u svakom mjesnom
odboru ceste čiste ralicama koje su u vlasništvu Općine, a izvoditelj radova potpisuje ugovor
o vučenju ralice. Za sezonu 2011/2012.godinu utvrđena je naknada za posao čišćenja snijega
ralicom u iznosu od 45,00 kn po očišćenom kilometru javne površine, a isplaćuje će se u neto
iznosu u korist računa izvoditelja dok propisane poreze i doprinose podmiruje Općina. U
Proračunu općine Generalski Stol na stavci zimske službe predviđeno je 60.000,00 kn.
Za odvoženje komunalnog otpada sa javnih površina planira se utrošiti 65.000,00 kn,
uređenje javnih površina 25.000,00 kn te za usluge higijeničarske službe 5.000,00 kn.
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ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 9.

Pod pojmom tekućeg održavanja asfaltiranih prometnih površina smatra se uklanjanje
oštećenja koja se nazivaju udarne rupe, te obnova i opremanje prometnica vertikalnom i
horizontalnom signalizacijom. Pod pojmom tekućeg održavanja neasfaltiranih prometnih
površina podrazumijevamo njihovo nasipavanje agregatom odgovarajućih frakcija.
Neasfaltirane površine nasipavaju se najmanje jednom u godini.
Proračunom Općine za 2012. godinu predviđeno je 135.000,00 kn za održavanje
nerazvrstanih cesta.
IV

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Članak 10.

Poslovi održavanja javne rasvjete obavljaju se temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova.
Za poslove održavanja javne rasvjete koji uključuju nabavu novih i zamjenu
postojećih rasvjetnih tijela, sanaciju javne rasvjete, poslove blagdanskog ukrašavanja Općine i
plaćanja utroška električne energije predviđeno je 345.000,00 kn.
V

ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE
Članak 11.

Za tekuće održavanje vodoopskrbne mreže, vodospreme i vodocrpilišta te najma
radnog stroja u djelokrugu rada Vlastitog pogona, Proračunom općine za 2012.godinu
predviđeno je 195.000,00 kn.
VI

ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 12.

Za tekuće poslove na održavanju groblja (redovna košnja, nabava sadnica, održavanje
objekata za ispraćaj pokojnika) Proračunom za 2012. godinu predviđeno je 35.000,00 kn.
Članak 13.
Općinski načelnik ovlašten je za provedbu ovog Programa, sukladno ostvarenju
planiranih proračunskih prihoda u 2012. godini.
Članak 14.
Ovaj Program objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol, a primjenjuje se od
01. siječnja 2012. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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5.

Klasa: 610-02/11-01/17
Ur. broj: 2133/09-11-01-05
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93,
38/09) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće na 17.
sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u kulturi općine Generalski Stol za 2012.godinu
članak 1.
Program javnih potreba u kulturi općine Generalski Stol za 2012.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 2012.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,
- djelatnost poticanja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- djelatnost poticanja akcija i manifestacija u kulturi (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,
- održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području
Općine.
članak 3.
Za realizaciju djelatnosti iz članka 2. ovog Programa, osiguravaju se sredstva u
Proračunu općine za 2012.godinu u ukupnom iznosu od 52.000,00 kuna, i to na slijedeći
način:
- redovna djelatnost KUD-a ''Lipovac''
12.000,00 kn
- redovna djelatnost KUD-a ''Izvor''
12.000,00 kn
- redovna djelatnost udruga: ''Kuna'', ''Kovan'', ''Bukvice'' 12.000,00 kn
- održavanje građevina za potrebe kulture
10.000,00 kn
- održavanje kulturnih manifestacija
6.000,00 kn
članak 4.
Kulturno umjetnička društva iz članka 3. Programa obvezuju se da će bez posebne
naknade tijekom 2012.godine za potrebe Općine, sukladno potrebama i interesima
stanovništva Općine, održati najmanje dva nastupa, povodom duhovnih ili svjetovnih
blagdana. U slučaju potrebe za realizacijom drugih programa iz kulturne djelatnosti
uklučit će se i ostale udruge iz članka 3. ovog Programa.
članak 5.
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Jedinstveni upravni odjel vršit će raspored sredstava udrugama u kulturi
tromjesečno, te pratiti namjensko korištenje sredstava utvrđenih ovim Programom i
Planom aktivnosti udruga.
Udruge su obvezne Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti godišnje izvješće o
ukupnim prihodima i rashodima te utrošenim proračunskim sredstvima.
članak 6.
Ovaj Program primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine a objavit će se u
Glasniku općine Generalski Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragan Kasunić

6.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Klasa: 620-01/11-01/17
Ur. broj: 2133/09-11-01-06
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11) i članka 34. Statuta
općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće na 17. sjednici održanoj 23.
prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u športu općine Generalski Stol za 2012.godinu
članak 1.
Program javnih potreba u športu općine Generalski Stol za 2012.godinu utvrđuje
djelatnosti i aktivnosti u športu od interesa za općinu Generalski Stol, za čije se
provođenje osiguravaju financijska sredstva u Proračunu općine Generalski Stol za
2012.godinu.
članak 2.
Javne potrebe u športu od značaja za Općinu Generalski Stol su naročito:
- poticanje i promicanje športa,
- provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza,
- športsko - rekreacijske aktivnosti građana koje su u funkciji unapređenja i očuvanja
zdravlja ljudi,
- športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s inavaliditetom,
- poticanje planiranja izgradnje i održavanja športskih građevina na području Općine.

Broj 6 – 2011.

Glasnik općine Generalski Stol

strana 12

članak 3.
Za realizaciju djelatnosti iz članka 2. ovog Programa, osiguravaju se sredstva u
Proračunu općine za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 28.000,00 kuna, i to na
slijedeći način:
- redovna djelatnost ŠD-a ''Generalski Stol''
12.000,00 kn
- održavanje građevina za potrebe športa
10.000,00 kn
- održavanje športskih manifestacija (turniri)
6.000,00 kn
članak 4.
U cilju poticanja športa, u slučaju ostvarenja posebno značajnih športskih
rezultata udruge ili pojedinca, Općinski načelnik može predložiti dodjelu novčane
nagrade.

članak 5.
Jedinstveni upravni odjel vršit će raspored sredstava udrugama u športu
tromjesečno, te pratiti namjensko korištenje sredstva utvrđenih ovim Programom i
godišnjim Planom aktivnosti udruga.
Udruge su obvezne Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti godišnje izvješće o
ukupnim prihodima i rashodima te utrošenim proračunskim sredstvima.

članak 6.
Ovaj Program primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine a objavit će se u
Glasniku općine Generalski Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragan Kasunić

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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7.
Klasa: 021-01/11-01/17
Urbroj: 2133/09-11-01-07
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Na temelju članka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 57/2011) i članka 34. Statuta
općine Generalski Stol (GGS br. 4/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 17. sjednici
održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI
općine Generalski Stol za 2012. godinu
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Socijalnim programom za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) 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.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć jer u protivnom gubi
pravo na daljnju pomoć.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel općine Generalski Stol, nadležan je za postupanje po ovom
Programu, koji o utvrđenom pravu na pojedini oblik pomoći izdaje Rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
II OBLICI POMOĆI

Članak 3.

Ovim Programom utvrđeni su slijedeći oblici pomoći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Naknada pogrebnih troškova za umrlu osobu
Jednokratne novčane pomoći
Pomoć za nabavku ogrijeva (drva)
Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda
Pomoć i njega u kući.

Glasnik općine Generalski Stol
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KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POJEDINE OBLIKE
POMOĆI
Članak 4.
1. Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći
utvrđenih Socijalnim programom:
-

državljanstvo RH
prebivalište na području općine Generalski Stol

2. Socijalni kriterij:
- korisnici stalne pomoći pri Centru za socijalnu skrb
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći
3. Ukupna primanja domaćinstva:
- 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.
Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno
žive na istoj adresi, u jednoj kući ili stanu.
U ukupna primanja domaćinstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednjem mjesecu
prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine, te drugi prihodi
domaćinstva osim:
- osobne invalidnine temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
- naknade za tjelesno oštećenje
- doplataka za pomoć i njegu
- dječjeg doplatka.

IV

KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE
SOCIJALNIM PROGRAMOM
Članak 5.

1. Građani koji 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 njhove obitelji, ako posjeduju registrirano osobno vozilo – osim ako
Centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za prijevoz starije teško pokretne osobe ili
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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) Kriteriji:
1. Pravo na pomoć ostvaruje samac, odnosno oni članovi obitelji koji su
važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb Duga Resa, utvrđeni kao
korisnici stalne pomoći.
2. Pravo na pomoć imaju samci ili obitelji čiji su ukupni prihodi u skladu s
kriterijima iz članka 4. ovog Programa.
3. Osobe koje su zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja potpuno lišene
poslovne sposobnosti i korisnici su doplatka na pomoć i njegu.
Članak 7.
B) 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).
Troškovi stanovanja za samca ili obitelj, podmirivat će se mjesečno ovisno o
njihovom imovnom stanju, ali najviše do 600,00 kn godišnje.
Članak 8.
C) Utvrđivanje prava i realizacija pomoći
1. Da bi samac ili obitelj ostvarili pravo na pomoć iz ovog Programa, 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 Programa: 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.7. ovog Programa.
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6. Potencijalni korisnik pomoći iz ovog Programa 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, odnosno
odgovarajuću potvrdu,
- podatke o radnom statusu korisnika za sve članove domaćinstva,
- preslike računa za troškove stanovanja iz članka 7. u zadnja tri mjeseca
- ostalu dokumentaciju u posebnim slučajevima na zahtjev JUO.
VI NAKNADA POGREBNIH TROŠKOVA
Članak 9.
Pravo na naknadu pogrebnih troškova osoba koje su u trenutku smrti imale prebivalište 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
porodice ali se i oni nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi iz članka 4. ovog Programa.
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.
Općina Generalski Stol potraživat će troškove pogreba u ostavinskom postupku, iza
osobe za koju je te troškove snosila.
VII

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Članak 10.

Jednokratne novčane pomoći mogu se odobriti korisniku zbog nastanka iznenadnih i
teških prilika (smrt, 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 11.

Samcu ili obitelji može se jednom godišnje osigurati 3m kubična drva ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška. Sredstva za ovu namjenu ostvaruju se u
suradnji s nadležnim službama Karlovačke županije.

Glasnik općine Generalski Stol
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POMOĆ U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA

IX

Članak 12.
Temeljem odluke Općinskog načelnika nadoknadit će se šteta od elementarnih
nepogoda (olujni vjetar, požar, suša, 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.

X

POMOĆ I NJEGA U KUĆI

Članak 13.
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 2012. GODINU
ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
Članak 14.

Troškovi stanovanja (ogrijev)

90.000,00 kn.

Ostale naknade iz proračuna u novcu

70.000,00 kn.

Crveni križ

20.000,00 kn

Ukupno:

180.000,00 kn

Troškovi provođenja ovog Programa terete Proračun općine Generalski Stol za 2011.
godinu na poziciji izdataka za SOCIJALNU ZAŠTITU i to ostale naknade iz proračuna u
novcu-konto 37219, stanovanje-konto 37223 i Crveni križ-konto 37222.
XI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Ovaj se Program primjenjuje od 01.siječnja 2012. godine, a objavit će se u Glasniku
općine Generalski Stol .
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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8.

Klasa: 400-08/11-01/17
Ur. broj: 2133/09-11-01-08
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN
125/08) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće na
17. sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donijelo je

PLAN

nabave dugotrajne imovine za 2012.godinu
članak 1.
Sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
donosi se Plan nabave dugotrajne imovine za 2012.godinu.
članak 2.
Planom nabave dugotrajne imovine za 2012.godinu utvrđuje se predmet nabave,
pozicija Proračuna, planirana vrijednost ulaganja te izvori financiranja.
članak 3.
Plan nabave iz članka 1. usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u
Posebnom dijelu Proračuna za 2012.godinu.
članak 4.
Plan nabave iz članka 1. izvršavat će se prema tabelarnom prikazu koji je
sastavni dio ove Odluke.
članak 5.
Ovaj Plan objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol, a primjenjuje se od
01.siječnja 2012. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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9.

Klasa: 363-01/11-01/17
Ur. broj: 2133/09-11-01-09
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03,
82/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol
(GGS br. 04/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol, na 17. sjednici održanoj dana
23. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru osoba za obavljanje poslova zimske službe
Članak 1.
Temeljem javnog poziva za obavljanje poslova zimske službe u sezoni
2011/2012, upućenog od strane Općinskog načelnika, za predmetnu komunalnu
djelatnost zaključit će se ugovori sa slijedećim osobama:
1.MO Generalski Stol: Ivan Mlinac, Dobrenići 36a
Jura Živčić, Dobrenići 1
Dražen Špehar, G.Stol 47c
Perica Zatezalo, G.Stol, 93a
Stjepan Markušić, G.Stol 27
2.MO Goričice: Mladen Puškarić, Goričice 7
3.MO Dražice: Tomislav Špehar, Generalski Stol 104d
4.MO Gornji Zvečaj: Dragan Vukmanić, G.Zvečaj 58
Marijo Magličić, G.Zvečaj 89
5.MO Lipa: Vjekoslav Galetić, C.Kamanje 14
6.MO Tomašići, Skukani, Radočaji: Damir Kalić, Tomašići 10
7.MO Mrežnički Brest: Dragutin Banjavčić, Jankovo Selište 10
Vlado Katić, M.Brest 14
8.MO Bukovlje: Ivica Mihalić, D.Bukovlje 43
9.MO Duga Gora: Ivica Markušić, Dobrenići 15
10.MO Erdelj I: Ivan Tomas, Erdelj 16a
11.MO Erdelj II: Stjepan Tomašić, Erdelj 61
12.MO Gorinci: Slavo Živčić, Gorinci 12.
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Članak 2.
Čišćenje snijega obavljat će se vučom ralica vlastitim traktorima po cijeni od
45,00 kn po očišćenom kilometru neto. Pripadajući porezi i doprinosi plaćaju se na teret
Proračuna općine Generalski Stol. Na zahtjev izvršitelja umjesto isplate u novcu, naknada
za obavljene poslove može se nadoknaditi isporukom goriva u količini koja odgovara
visini obračunate naknade.
Financijska sredstva za zimsku službu planirana su Proračunom Općine za
2012.godinu.
Članak 3.
Način obračuna i kontrole izvršenih poslova zimske službe, duljina dionica,
kao i ostali uvjeti obavljanja predmetnih poslova definirat će se Ugovorom sklopljenim sa
svakim pojedinim izvršiteljem.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
10.
KLASA: 801-01/11-01/17
URBROJ: 2133/09-01-11-10
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04,
79/07,38/09 i 127/10) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski
Stol br.04/09), Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011.
godine donijelo je
ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL
I

UVOD

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 zaštite i spašavanja, te donijeti smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području.
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STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja 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, a imaju sjedište na području
Općine, a to su sljedeće:
- VATROGASNA ZAJEDNICA GENERALSKI STOL – osnovana 22. veljače 2008. u
koju se udružuju:
- DVD Generalski Stol - broji 50 članova
- DVD Bukovlje - broji 56 članova
- Ambulanta opće medicine, Generalski Stol, 2 zaposlena
- Veterinarska stanica, Generalski Stol, 2 zaposlena
- Lovačko društvo Generalski Stol, Gen. Stol bb, broji 56 članova
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,
sukladno čl. 30. Zakona o zaštiti i spašavanju 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
- Gradsko društvo Crvenog križa Duge Rese (sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom
križu NN br. 92/01.)
- Gorska služba spašavanja - stanica Ogulin.
U slučaju da pravne osobe i službe koje se bave zaštitom i spašavanjem nisu u
mogućnosti sami učinkovito provesti aktivnosti zaštite i spašavanja, a ugroza prijeti
nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev načelnika općine Generalski Stol aktivira
se Stožer zaštite i spašavanja općine Generalski Stol.
Navedeni Stožer rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i
materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i veće nesreće.
Sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja sukladno čl. 28.
Zakona o zaštiti i spašavanju osigurana su u proračunu Općine.
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.
Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera kad navedene snage ne bi bile dostatne
Općina može računati na pomoć snaga i sredstava drugih gradova i općina, županijskih
postrojbi civilne zaštite i organiziranih snaga zaštite i spašavanja iz drugih županija, te snaga
i sredstava Hrvatske vojske.
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VATROGASTVO
(opremanje, angažiranje i dr.
VZ i dva DVD)
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA
JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
REDOVITA DJELATNOST
(Crveni križ, GSS)

UDRUGE KOJE SE BAVE
ODREĐENIM VIDIVIMA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
(Lovačko društvo Gen. Stol)
UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Planirano
za 2011.
(kn)

Realizirano
u 2011.
(kn)

Planirano
za 2012.
(kn)

200.000,00 200.000,00 200.000,00
25.000,00

25.000,00

25.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

227.000,00 227.000,00 227.000,00

IV ZAKLJUČAK
Općina Generalski Stol poduzela je aktivnosti, te uložila sredstva za razvoj sustava
zaštite i spašavanja na svom području zbog čega možemo istaknuti da je sustav zaštite i
spašavanja na našem području na zadovoljavajućoj razini.
Općinsko vijeće ja na svojoj 12.sjednici, održanoj 15.ožujka 2011.godine donijelo
odluku o usvajanju ''Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća'' te odluku o donošenju ''Plana zaštite i spašavanja na
području općine Generalski Stol'' kao temeljnih dokumenata sustava ZIS.
U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i
suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba
težiti daljnjem i ravnomjernijem razvoju svih komponenti da se postigne što veća razina
operativnosti.
Općina Generalski Stol u 2011. godini izdvojila je sredstva za razvoj sustava zaštite i
spašavanja u iznosu od 227.000,00 kn sukladno zakonskim obvezama - čl. 28. i čl. 29.
Zakona o zaštiti i spašavanju a također je i u proračunu za 2012. godinu izvršila zakonsku
obvezu osiguranja sredstava za razvoj sustava zaštite i spašavanja u iznosu od 227.000,00
kn.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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11.
KLASA: 801-01/11-01/17
URBROJ: 2133/09-01-11-11
Generalski Stol, 27. prosinca 2011.
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04. i
79/07) i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br. 04/09)
Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL
ZA 2012. Godinu
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine i djelovanje
sustava zaštite i spašavanja
CILJ: Definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže u
slučaju pojave ugroze i uspostava sustava javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno
jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04. i
79/07.) sudionici zaštite i spašavanja su:
- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- središnja tijela državne uprave,
- operativne snage zaštite i spašavanja.
Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti
planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka
katastrofe i velike nesreće te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je
proglašena katastrofa.
Prema članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04. i 79/07)
operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine kao jedinice lokalne samouprave
rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja
općine Generalski Stol.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja Općine.
U vezi pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga te provođenja mjera zaštite i
spašavanja od poplava, potresa, ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko tehnoloških
nesreća s opasnim tvarima te od epidemija i sanitarne opasnosti, provode se postupci
utvrđeni ''Planom zaštite i spašavanja na području općine Generalski Stol'' (Glasnik
br.1/2011).
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja
CILJ: Povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za
reagiranje u katastrofama i nesrećama.
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Operativne snage, prema članku 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04. i
79/07.) sastoje se od:
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovnoj djelatnosti,
- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
- službi i postrojbi pravnih osoba koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti.
Na području općine Generalski Stol ustrojene su sljedeće operativne snage i udruge:
- Stožer zaštite i spašavanja općine Generalski Stol
- Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Gen. Stol u čijem sastavu su:
- Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe DVD-a Generalski Stol
- Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe DVD-a Bukovlje
Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe
Vatrogasna zajednica općine Generalski Stol osnovana je 22. veljače 2008. godine.
Zapovjedništvo VZ obavlja sljedeće poslove:
- donosi, prati i ostvaruje Operativni program aktivnosti posebnih mjera zaštite od
požara,
- analizira stanja vatrogasnih postrojbi i intervencija,
- ustrojava i prati evidenciju operativnih članova vatrogasnih organiziacija i
vatrogasnih sudaca,
- prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara,
- brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova,
- organizira vatrogasna natjecanja, rad vatrogasnih kampova i rad s mladeži,
- prati i stručno-tehnički pomaže zapovjedništvima vatrogasnih postrojbi,
- predlaže Skupštini i Predsjedništvu donošenje normativnih akata Zajednice.
U cilju učinkovitog izvršenja ove zadaće, potrebno je:
-

prema prijedlogu Zapovjednika vatrogasnih postrojbi i dinamici odobrenom od
strane Stožera zaštite i spašavanja izvršiti opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje prema Planu zaštite od požara.
Stožer zaštite i spašavanja

Stožer zaštite i spašavanja, prema članku 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br. 40/08) osniva se u svakoj općini, a aktivira se
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Načelnik stožera zaštite i spašavanja je zamjenik načelnika općine. Državna uprava za
zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac sukladno mogućnostima u odnosu na druge
prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je stožeru zaštite i spašavanja općine
pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktivan.
Ovlasti i dužnosti Stožera za zaštitu i spašavanje su:
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- razmatranje stanja zaštite i spašavanja i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja;
- utvrđivanje izvora i načina financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom području;
odlučivanje o primjeni Plana zaštite i spašavanja Općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i veće nesreće;
- procjenjivanje ugroza, rizika, opasnosti i mogućih šteta od ugroza te davanje konačnog
prijedloga na procjenu ugroženosti te plan zaštite i spašavanja za područje nadležnosti
(općine);
- usklađivanje mjera u provođenju Plana zaštite i spašavanja Općine;
procjenjivanje potreba i osiguravanje materijalno tehničkih sredstava za rješavanje
ugroza;
- provođenje mobilizacije za potrebe sustava zaštite i spašavanja;
- izrađivanje i podnošenje izvješća o primjeni Plana zaštite i spašavanja;
- rukovođenje i zapovijedanje operativnim snagama zaštite i spašavanja;
- koordiniranje djelovanja drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja;
- informiranje operativnih snaga i drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja;
- praćenje tijeka provođenja aktivnosti i mjera na saniranju posljedica;
- izvješćivanje javnosti;
- razmjenjivanje informacija s nadležnim tijelima županije;
- traženje/davanje pomoći u slučaju katastrofa i većih nesreća,
- poduzimanje drugih mjera određenih Planom zaštite i spašavanja Općine.
U suradnji sa DUZS – Područni ured Karlovac potrebno je planirati:
- obuku članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu s planom i programom obuke
Stožera;
- opremanje članova Stožera osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima predviđenim u proračunu Općine.
Na području Općine, općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja
2009. godine imenovalo je članove Stožera zaštite i spašavanja (Glasnik općine Generalski
Stol br. 04/09 i 05/09) za područje Općine.
Gorska služba spašavanja

U pripremi i provedbi aktivnosti i mjera u zaštiti i spašavanju posebno je ustrojena
služba od javnog značaja – Hrvatska gorska služba spašavanja, a temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04. i 79/07.) i Zakona o gorskoj službi spašavanja (NN br.
79/06.), koja je organzirana na razini Republike Hrvatske.
Na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju se
stanice gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenih interesa između
jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i HGSS.
Osnovne zadaće Gorske službe spašavanja je spašavanje i zaštita ljudskih života
u planinama i nepristupačnim područjima te drugim izvanrednim okolnostima.
Na području naše Općine nije organizirana stanica Gorske službe spašavanja
zbog kadrovskih i drugih nemogućnosti, ali je osnovana Gorska služba spašavanja –
stanica Ogulin koja pokriva područje naše Općine. Općina Generalski Stol sklopila je
2007. godine Sporazum sa Gorskom službom spašavanja – stanica Ogulin, te prema
zahtjevima iste sufinancira sredstva za djelovanje i održavanja hladnog pogona Stanice
temeljem zajednički utvrđenog interesa.
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3. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
CILJ: Racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i
spašavanja.
Prema čl. 28. Zakona o zaštiti i spašavanju, potrebno je utvrditi izvore i način
financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom području.
Slijedom navedenog, u skladu sa ostalim propisima, u Proračunu općine ugrađene
su sljedeće stavke:
- sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN
br. 139/04.), te Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara) za svoje područje,
- sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem (temeljem posebnih
propisa) – Crveni križ, Gorska služba spašavanja, Lovačko društvo i dr.
sredstva za provođenje zaštite i spašavanja – edukacija, opremanje,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe, pozivanje, djelovanje snaga i sl.
4. Sustav uzbunjivanja građana
CILJ: Uspostava sustava uzbunjivanja
Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04. i 79/07), vlasnici
i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali,
proizvodna postrojenja, zdravstvene ustanove i slično, dužni su:
poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu
prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za provedbu
osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima,
- dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana,
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati
s Županijskim centrom 112,
- istaknuti obavijesti o telefonskom broju 112 i znakove uzbunjivanja na vidljivom
mjestu na svim javnim ustanovama, stambenim zgradama, školama, zdravstvenim
ustanovama, i sl.
DUZS - Područni ured Karlovac obavlja poslove obavješćivanja i uzbunjivanja
stanovništva i koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja.
5. Osposobljavanje i usavršavanje za zaštitu i spašavanje
CILJ: Podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja
Nesreće bilo koje vrste i obima rijetko koga ostavljaju ravnodušnim. Reagiranja
ljudi u takvim situacijama su različita: panika, strah i nesnalaženje u takvim situacijama
mogu imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i reagiranja, te smanjenja mogućih
štetnih učinaka, potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju građana.
Edukacija i osposobljavanje građana za zaštitu i spašavanje provodi se na način:
- informiranje građana putem sredstava javnog informiranja,
- informiranje građana kroz rad mjesnih odbora i drugih javnih institucija,
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provoditi obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje (dan
vatrogastva, dan civilne zaštite, dan dobrovoljnih davaoca krvi i dr.),
- provoditi edukaciju mladih (po školama) sukladno Planu i Programu obuke, a koju
provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite
i spašavanja (DUZS, Crveni križ, GSS i dr.),
- provođenje odgovarajućih vježbi zaštite i spašavanja,
- osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja koje provodi
Državna uprava za zaštitu i spašavanje i druge pravne osobe koje ispunjavaju propisane
uvjete, a temeljem programa osposobljavanja istih.
6. Sklanjanje
CILJ: U budućnosti utvrditi mogućnosti za adekvatnu zaštitu građana u
prostorijama namjenjenim za sklanjanje
Na području naše Općine za sada nisu određene prostorije namijenjene za
sklanjanje i adekvatnu zaštitu građana, te je isto potrebno utvrditi u narednom periodu.
7. Zaštita eko-sustava
CILJ: Zaštita i očuvanje okoliša
Zaštita okoliša je cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, prirodnih zajednica, racionalno
korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvijet
zdravog i održivog razvoja.
Također, rezultati aktivne zaštite, pored navedenog, imaju za cilj mogućnost brzih i
pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja
onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite
okoliša.
Na području eko-zaštite nužno je:
- u suradnji sa eko-stožerima (županijskim) planirati i dogovoriti način zaštite (ovisno
o vrsti ugroze), definirati snage koje se mogu uključiti u zaštitu,
razvijati i njegovati suradnju sa nevladinim udrugama na području Karlovačke
županije.
8. Suradnja na polju zaštite i spašavanja
CILJ: Razmjena iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
zaštite i spašavanja, podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg
stanovništva i turista), materijalnih dobara, te eko-sustava.
Na području zaštite i spašavanja, od izuzetne je važnosti dobra i brza suradnja sa
nadležnim institucija zaštite i spašavanja i Općina vrlo dobro surađuje sa Državnom upravom
za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac te ostalim službama i ustanovama koje se u
okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja (Centar za socijalnu
skrb Duga Resa, Gradsko društvo Crvenog križa Duge Rese, Gorska služba spašavanja –
stanica Ogulin).
Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragan Kasunić
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12.
Klasa: 302-01/11-01/17
Urbroj: 2133/09-01-11-12
Generalski Stol, 27. prosinac 2011.
Na temelju članka 12. Stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 26/97, 47/99 i
35/08 i članka 34. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 04/09) Općinsko vijeće na 17. sjednici
održanoj 23. prosinca 2011. godine donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanoveRazvojna agencija Karlovačke županije - Karla
Članak 1.
Ovom odlukom prihvaća se Sporazum o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Karlovačke
županije – Karla, čiji je osnivač Općina Generalski Stol s nominalnim iznosom osnivačkog udjela od
2.000,00 kn.
Članak 2.
Prihvaćanje Sporazuma temelji se na odredbama Odluke o preoblikovanju Razvojne agencije
Karlovačke županije – Karla d.o.o. u ustanovu, koja je donijeta na 14.sjednici Općinskog vijeća,
19.srpnja 2011.godine.
Članak 3.
Potpisivanjem Sporazuma izvršit će brisanje trgovačkog društva i upis javne ustanove u sudski
registar. Za potpisivanje Sporazuma ovlašten je Ivan Škrtić, općinski načelnik.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol.
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Dragan Kasunić

13.
Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/05 i 36/09), članka 34. stavka 1. točke 15.
Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 04/09), članka 15.
stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Generalski Stol i članka 16. stavka 1. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 03/03)
Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine
donosi
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ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
U Općinsko izborno povjerenstvo za pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Općine Generalski Stol imenuju se:
1. Marina Magdić, za predsjednika
2. Maja Klauznicer, za člana
3. Lidija Magdić, za člana
1. Vesna Grdić, za zamjenika predsjednika
2. Andreja Kalić, za zamjenika člana
3. Danijel Škrtić, za zamjenika člana
Članak 2.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove vijeća
mjesnih odbora:
-

brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća

-

imenuje biračke odbore

-

određuje biračka mjesta za izbore članova Vijeća

-

nadzire rad biračkih odbora

-

obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbore

-

na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste

-

nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova Vijeća u skladu sa
Zakonom i ovom Odlukom

-

prikuplja i zbraja rezultate na biračkih mjestima

-

objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća

-

obavlja i druge poslove radi provedbe izbora za Vijeća

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku“ Općine Generalski
Stol.
KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2133/09-01-11-4
PREDSJEDNIK:
Generalski Stol, 27. prosinca 2011. godine
Dragan Kasunić
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1.
OPĆINA GENERALSKI STOL
Općinski načelnik
Klasa: 021-01/11-02/01
Ur. broj: 2133/09-11-02-03
Generalski Stol, 08.12.2011.
Na temelju članka 48. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09) i čl.12
Programa socijalne skrbi Općine za 2011.godinu (Glasnik 05/2010) načelnik općine
Generalski Stol donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati novčane pomoći uslijed elementarne nepogode
I
Odobrava se isplata pomoći obitelji Marije Šlat iz Generalskog Stola 77, u iznosu od
10.000,00 kn, radi sanacije štete od požara na stambenom objektu.
II
Sredstva su osigurana Proračunom općine za 2011. godinu, razdjel 02, glava 35,
konto 37219.
III
Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol.
NAČELNIK:
Ivan Škrtić
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

2.
Klasa: 402-07/11-02/01
Ur. broj: 2133/09-11-02-02
Generalski Stol, 15.12.2011.

Na temelju članka 48. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09) načelnik općine
Generalski Stol donosi slijedeću
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
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I
Ovom Odlukom određuje se način sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola sa
područja općine Generalski Stol, koji se koriste željezničkim prijevozom.
II
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 od 01.01. do 30.06.2012.godine.
III
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.
IV
Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2012.godine, a objavit će se u Glasniku
općine Generalski Stol.
NAČELNIK:
Ivan Škrtić

3.

Klasa: 406-08/11-01/1
Ur.broj: 2133/09-02-11-01
Generalski Stol, 20.12.2011.
Temeljem članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN
114/2010), donosim

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2011.
Članak 1.
Za popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine osniva se Povjerenstvo u
slijedećem sastavu:
1.Marina Magdić, predsjednik
2.Vesna Grdić, član
3.Mladen Radočaj, član
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Članak 2.
O obavljenom popisu Povjerenstvo sastavlja Izvještaj i dostavlja ga Općinskom načelniku
najkasnije do 10.01.2012. godine.
Članak 3.
Inventurne liste te ostalu potrebnu dokumentaciju za potrebe provođenja popisa pravodobno
će se pripremiti u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Općinski načelnik:
Ivan Škrtić

4.
OPĆINA GENERLSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. i članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/05 i
36/09), članka 70. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj
04/09) te članka 3. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 03/03) Općinski načelnik Općine Generalski Stol dana 20. prosinca
2011. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, dan 12. veljače 2012. godine.
Članak 3.
Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora provest će se u svim mjesnim odborima na području
općine Generalski Stol i to za:
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1. MO Bukovlje, obuhvaća područje naselja Gornje Bukovlje i Donje Bukovlje
2. MO Duga Gora, obuhvaća područje naselja Duge Gore
3. MO Dražice, obuhvaća područje naselja Dražice
4. MO Erdelj I, obuhvaća područje naselja Erdelj i Sela
5. MO Erdelj II, obuhvaća područje naselja Erdelj
6. MO Generalski Stol, obuhvaća područje naselja Generalski Stol i Dobrenići
7. MO Goričiće, obuhvaća područje naselja Goričice Dobranske
8. MO Gorinci, obuhvaća područje naselja Gorinci
9. MO Gornji Zvečaj, obuhvaća područje naselja Gornji Zvečaj
10. MO Lauši, obuhvaća područje naselja Lauši
11. MO Lipa, obuhvaća područje naselja Lipa, Lipov Pesak, Gradišće, Trnovo, Sarovo,
Brcković Draga, Protilipa i Crno Kamanje
12. MO Mrežnički Brest, obuhvaća područje naselja Mrežnički Brest, Jankovo Selište, Keići,
Petrunići i Mateško Selo
13. MO Radočaji, obuhvaća područje naselja Radočaji
14. MO Skukani, obuhvaća područje naselja Skukani
15. MO Tomašići, obuhvaća područje naselja Tomašići
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku“ Općine Generalski
Stol.

KLASA: 013-03/11-01/01
URBROJ: 2133/09-02-11-1
Generalski Stol, 20. prosinca 2011. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Škrtić
*****************

