
 

 

 

                  G L A S N I K 
OPĆINE GENERALSKI STOL 

 

Izlazi po potrebi     Broj 3    Godina 2017.            Datum: 13. rujna 2017.  

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

___________________________________________________________________________ 

 

O P Ć I N S K O         V I J E Ć E 
 

1. Odluka o mjerilima za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 

 

2. Odluka o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između Grada 

Duga Rese, Općine Generalski Stol i Dječjeg vrtića Duga Resa 

 

3. Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

4. Odluka i imenovanju v.d. direktora društva s ograničenom odgovornošću za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol 

 

5. Odluka o imenovanju članova Skupštine društva s ograničenom odgovornošću za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol 

 

6. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i i zamjenika općinskog načelnika koji 

dužnost obnašaju volonterski 

 

7. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Generalski Stol za 2017.godinu 

 

8. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za I polugodište 2017.god. 

 

 

O P Ć I N S K I         N A Č E L N I K 
  

1. Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe udruga od interesa za Općinu 

Generalski Stol u 2017.godini 

2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 

okoliš za III izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol 

3. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 

2017/2018 
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1. 
 
OPĆINA GENERALSKI STOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 601-02/17-01/01 
URBROJ: 2133/09-01-17-01 
Generalski Stol, 23. kolovoza 2017. 
 
 
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine 
Generalski Stol 01/13.) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 01.sjednici održanoj 22. 
kolovoza 2017. godine donosi 
  
                                                                 ODLUKA 
                          o mjerilima za sufinanciranje  boravka djece u dječjem vrtiću 
 
                                                                   Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se način sufinanciranja roditelja – korisnika područnog odjela 
Dječjeg vrtića Duga Resa u Generalskom Stolu za usluge boravka djece u dječjem vrtiću. 

 
Članak 2. 

  
Učešće roditelja – korisnika u sufinanciranju redovnog desetsatnog programa predškolskog 
odgoja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi utvrđuje se u iznosu od 650,00 kn mjesečno po 
djetetu.  
Za drugo dijete u predškolskoj ustanovi učešće iznosi 600,00 kn a za treće i svako daljnje 
dijete 550,00 kn mjesečno. 
Obvezni program predškole za roditelje – korisnike je besplatan. 
  

Članak 3. 
 
Sredstva za sufinanciranje boravka djece iz članka 2.ove Odluke uplaćuju se u korist računa 
Dječjeg vrtića Duga Resa. 
 
                                                                    Članak 4. 
  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Glasniku Općine Generalski 
Stol''.  
 
 
 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                       Ivan Škrtić 
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2. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 601-02/17-01/01 
URBROJ: 2133/09-01-17-02 
Generalski Stol, 23.kolovoza 2017. 
 
 
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine 
Generalski Stol 01/13.) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 01.sjednici održanoj 22. 
kolovoza 2017. godine donosi 
  
                                                                 ODLUKU 
                         o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama između  
                       Grada Duga Rese, Općine Generalski Stol i  Dječjeg vrtića Duga Resa 
 
                                                                   Članak 1. 
 
Ovom Odlukom daje se suglasnost općinskom načelniku za potpis ugovora o međusobnim 
pravima i obvezama vezano uz obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na 
području Općine Generalski Stol. 
 

Članak 2. 
 
Ugovorom iz članka 1.ove Odluke utvrđuju se obveze Dječjeg vrtića Duga Resa u 
provođenju redovitog desetsatnog programa predškolskog odgoja djece u Područnom odjelu 
Generalski Stol i obveze Općine Generalski Stol u podmirenju troškova zaposlenih, te 
materijalnih i režijskih troškova vezanih uz provođenje redovnog programa i programa 
predškole.  
 
                                                                    Članak 3. 
  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Glasniku Općine Generalski 
Stol''.  
 
 
 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                       Ivan Škrtić 
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3. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/17-01/02 

URBROJ: 2133/09-01-17-01 

Generalski Stol, 13.rujna 2017. godine 

 

Na temelju članka 33. Statuta Općine Generalski Stol ("Službeni glasnik Općine Generalski 

Stol " broj 01/13) i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Općine Generalski Stol 

broj 01/13) Općinsko vijeće  na 02. sjednici održanoj 12.rujna 2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

Članak 1. 

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao radno tijelo Općinskog vijeća 

biraju se: 

 

1. Mirko Špehar za predsjednika 

2. Pero Lovrenović za člana 

3. Božica Barešić za člana 

4. Damir Škrtić za člana 

5. Marijan Moguš za člana. 

 

Članak 2. 

Djelokrug rada Komisije iz članka 1. ove Odluke definiran je člankom 44.Statuta.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Generalski Stol". 

 

 

                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                         Ivan Škrtić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Broj 3 – 2017.                              Glasnik općine Generalski Stol                            strana 4 

 

4. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/17-01/02 

URBROJ: 2133/09-01-17-01 

Generalski Stol, 13.rujna 2017. godine 

 

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

01/13) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 02. sjednici održanoj dana 12.rujna 2017. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o imenovanju vršitelja dužnosti direktora društva s ograničenom odgovornošću 

za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol 

 

Članak 1. 

 

        Ovom Odlukom za vršitelja dužnosti direktora društva sa ograničenom odgovornošću za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Generalski Stol imenuje se: 

 

Branko Skukan iz Generalskog Stola, Generalski Stol 72, OIB: 03396919830.  

 

        Vršitelj dužnosti zastupa društvo, organizira poslovanje društva i poduzima potrebne 

pravne radnje  u ime i za račun društva do izbora direktora na mandat od četiri godine. 

 

Članak 2. 

 

         Dosadašnji vršitelj dužnosti direktora društva, Damir Kolić, izborom za zamjenika 

općinskog načelnika podnio je ostavku na mjesto direktora društva zbog nespojive dužnosti iz 

članka 89. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16).  

          Općinski načelnik ovlašćuje se za prijavu promjene vršitelja dužnosti u sudskom 

registru. 

                                                           

Članak 3. 

 

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Glasniku Općine 

Generalski Stol.“ 

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                                        Ivan Škrtić 
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5. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/17-01/02 

URBROJ: 2133/09-01-17-02 

Generalski Stol, 13.rujna 2017. godine 

 

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

01/13) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 02. sjednici održanoj dana 12.rujna 2017. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o imenovanju članova Skupštine društva s ograničenom odgovornošću 

za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol 

 

Članak 1. 

 

Sukladno članku 5.Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol (Glasnik broj 04/16) Skupštinu 

društva čine tri člana. Predsjednik Skupštine je općinski načelnik a za članove imenuju se: 

 

1. Ivan Škrtić 

2. Ivanka Malović 

 

Članak 2. 

 

Skupština društva imenuje i opoziva članove Uprave društva, donosi opće akte društva, 

razmatra financijska izvješća društva te odlučuje o ostalim pitanjima iz članka 14. Izjave o 

osnivanju društva.                                                            

Članak 3. 

 

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Glasniku Općine 

Generalski Stol.“ 

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                                        Ivan Škrtić 
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6. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 120-01/17-01/02 

URBROJ: 2133/09-01-17-01 

Generalski Stol, 13. rujna 2017. godine 

 

Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

28/10) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol ("Službeni glasnik Općine Generalski Stol 

" broj 01/13), Općinsko vijeće Općine na 02. sjednici održanoj 12.rujna 2017. godine, 

donijelo je 

O D L U K U 

o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

koji dužnost obnašaju volonterski 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika kada dužnost obavljaju volonterski, bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Članak 2. 

Za općinskog načelnika koji dužnost obavlja volonterski određuje se neto visina naknade od 

3.000,00 kn mjesečno a za zamjenika načelnika u neto iznosu od 1.500,00 kn mjesečno. 

Pripadajući iznos poreza i doprinosa obračunava se sukladno važećim propisima. 

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i 

zamjenika načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (Glasnik br. 03 /13) 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine 

Generalski Stol". 

 

 

                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                         Ivan Škrtić 
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7. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-05/17-01/02 

Ur. broj: 2133/09-17-01-01 

Generalski Stol, 13.rujna 2017.  

  

 Na temelju članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna (NN br. 24/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 

1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 02. sjednici održanoj dana 12.rujna 

2017. godine donosi 

 

    O D L U K U 

          o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

             općine Generalski Stol za I-VI 2017.godine 

 
                                                               I 

          

 Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za 

2017. godinu sa stanjem kako slijedi: 

 

       

 PLANIRANO 2017. 

 

   OSTVARENO  

    I - VI  2017. 

INDEX 

Ukupni prihodi      10.826.000     2.672.458     24,7 

Ukupni rashodi      10.826.000     2.267.363     20,9 

 

Višak prihoda I-VI 

           

      405.095 

 

Višak prihoda iz prethodnog 

razdoblja 

  

      127.420 

 

Rezultat poslovanja za I-VI 2017.        

– višak prihoda 

  

      532.515 

 

                           

 

                                                              II 

 

          Polugodišnji izvještaj sastoji se od: Općeg dijela proračuna koji sadrži Račun 

prihoda i rashoda te sažetak, Posebnog dijela proračuna koji sadrži izvršenje rashoda po 

organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i obrazloženje ostvarenja prihoda i 

rashoda. 

Tabelarni prikazi polugodišnjeg izvještaja sastavni su dio ove Odluke. 

 

                                                             III 

 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku općine 

Generalski Stol. 

   

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

              Ivan Škrtić   
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                         Izvršenje proračuna za razdoblje I – VI 2017. 

                                  Opći dio proračuna – SAŽETAK 
 

 

 

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA                  PLAN ZA 2017.   OSTVARENO     INDEKS 

                                                                                                                     I –VI 2017. 

 

 

 

1. PRIHODI (klasa 6)            7.824.000     2.671.487               34,1 

 

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 

    IMOVINE (klasa 7)                                                         2.000              970                48,5 

 

    PRIHODI UKUPNO                                               7.826.000     2.672.458               34,1 

 

3. RASHODI (klasa 3)            3.822.500     1.974.850               51,7 

 

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 

    (klasa 4)             7.003.500        292.513                 4,2 

 

    RASHODI UKUPNO                                            10.826.000    2.267.363               20,9 

 

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA)            -3.000.000     +405.095 

 

6.  VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG                      

     RAZDOBLJA                                                                                  127.420 

 

7. REZULTAT POSLOVANJA (VIŠAK  PRIHODA)                     532.515 

 

 

 

      

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

 

 

7.   PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 

      I ZADUŽIVANJA (klasa 8)                                     3.000.000                     0                0,0 

 

8.   IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 

      I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)                                          0          0                0,0 

 

 

9.  NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE           3.000.000                      0                0,0 
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8. 
 

OPĆINA GENERALSKI STOL                                                                

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 023-05/17-01/02 

Ur. broj: 2133/09-17-01-01 

Generalski Stol, 13.rujan 2017. 

 

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN19/13-pročišćeni 

tekst) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 01/13), Općinsko vijeće na 02. sjednici 

održanoj 12.rujna 2017. godine donijelo je  

 

                                                                 ODLUKU 

                               o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika  

                                                   za I polugodište 2017. godine  

 

                                                                  Članak 1. 

              

                 Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za I polugodište 2017.godine. 

 

                                                                  Članak 2. 

 

                 Izvješće o radu sastavni je dio ove Odluke. 

 

                                                                  Članak 3. 

 

                Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol. 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                                               Ivan Škrtić 

 

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

 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

        

Na temelju  članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 19/13) i članka 49. Statuta Općine Generalski  Stol  („Glasnik Općine 

Generalski Stol“, broj 01/13) podnosim 

 

         I Z V J E Š Ć E  

                   o radu načelnika općine Generalski za period  01.01.- 30.06.2017.godine 

 

I. UVODNI DIO 

 



Djelokrug rada Općinskog  načelnika  kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave 

propisan je člankom  48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne 

novine“ br.19/2013)  i čl. 47. Statuta općine Generalski Stol. 
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Kao načelnik općine  Generalski Stol u izvještajnom razdoblju  u okviru svog 

djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mi 

povjereni zakonom, pripremao prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavao 

i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima  i rashodima Općine, usmjeravao 

djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela , nadzirao  rad odjela, te obavljao i druge poslove u 

skladu sa zakonom, statutom općine i aktima Vijeća. 

Tijekom ovog polugodišta u fazi izvedbe su bili projekti uređenja centra te asfaltiranja 

nerazvrstanih cesta pa sam shodno tome bio angažiran u realizaciji istih. Nadzirao sam rad 

izvođača te rješavao pitanja odnosno probleme na koje smo nailazili tijekom realizacije 

projekata,a to su najčešće bili imovinskopravni odnosi. 

 U završnoj fazi su bile pripreme za kandidiranje na mjeru 7.4. gdje smo prikupljali 

potrebnu dokumentaciju te uspješno kandidirali oba planirana projekta na natječaj, a to su 

izgradnja sportske dvorane u Generalskom Stolu te igrališta u Bukovlju.  

 Pripremio potrebnu dokumentaciju za kandidiranje projekata na razne natječaje 

ministarstava i drugih ustanova koje su objavljivale natječaja za JLS-ove, između ostalog to 

su vodovod Šuvage, rekonstrukcija igrališta u Generalskom Stolu i asfaltiranje nerazvrstanih 

cesta. 

 Opremanje vrtića je bilo u zadnjoj fazi te sam sudjelovao u nabavi potrebne opreme,ali 

i završne dokumentacije, od raznih atesta do sve ostale dokumentacije. 

 Pripremao sam potrebnu dokumentaciju te ugovorio izgradnju dječjih igrališta u 

Generalskom Stolu i Lešću. 

  Zajedno s našim komunalnim djelatnikom obilazio sam neasfaltirane puteve koji su 

zahtijevali sanaciju ili proširenja te dogovarali način izvođenja radova. 

Pripremao sam dokumentaciju potrebnu za otvaranje trgovačkog društva Komunalno 

Generalski Stol te registrirao tvrtku. Informirao sam se o potrebnoj opremi za potrebe društva 

te iskontaktirao većinu dobavljača raznih strojeva za komunalne djelatnosti. 

Ishodio sam posebne dozvole i obaveze općine za održavanje autoutrke. 

 Prisustvovao sam na sudskim sporovima vezanih za imovinsko-pravne odnose koji su 

vezani za zemljište u vlasništvu općine, odnosno državnog zemljišta. 

Prisustvovao sam sastancima mjesnih odbora te surađivao sam sa predsjednicima 

mjesnih odbora i gdje smo rješavali problematiku infrastukture u dotičnim mjestima, kao što 

su proširenje puteva, izgradnje novih te sanacija postojećih.  

Također sam nazočio sjednicama te događanjima organiziranih od strane udruga koje 

djeluju na području općine Generalski Stol te sastancima Vatrogasne zajednice Općine 

Generalski Stol. Na svaki poziv pojedinaca s područja naše općine koji je zvao zbog nekih 

problema, ako je bilo potrebno, izišao sam na teren te smo pokušali razriješiti određenu 

problematiku. 

 

 

II. PRIPREMA I IZVRŠAVANJE OPĆIH AKATA 

 



Tijekom prve polovice 2017.godine sudjelovao sam u radu sjednica Općinskog vijeća. 

Održane su dvije sjednice, na kojima je ukupno donešeno 15 odluka. Svi akti  objavljeni su u 

službenom glasniku i na internet stranici Općine. 

 

 

 

Broj 3 – 2017.                              Glasnik općine Generalski Stol                            strana 11 

 

Također, prisustvovao sam sastancima u Razvojnoj agenciji  i Centru za gospodarenje 

otpadom Karlovačke županije te sudjelovao u radu skupštine LAG-a ''Frankopan'' , lokalne 

akcijske grupe koja je osnovana kao partnerstvo u cilju daljnjeg razvoja ruralnih područja 

grada Ogulina i Slunja te općina Generalski Stol, Bosiljevo, Tounj, Josipdol i Plaški.  

 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2017.GODINU 

 

Proračunom  Općine za 2017.godinu planirani su ukupni prihodi u visini od 

10.826.000,00 kn,  a u prvom polugodištu ostvareno je 2.675.458,00 kn odnosno 24,7%. 

Planirani rashodi za 2017. godinu su planirani u visini od 10.826.000,00kn, a ostvareno je 

2.267.363,00 kn odnosno 20,9% te je za prvo polugodište ostvaren višak prihoda od 

532.515,00 kn. 

 

IV. OBAVLJANJE POSLOVA LOKALNOG ZNAČAJA IZ SAMOUPRAVNOG 

DJELOKRUGA OPĆINE 

Tijekom 2017.godine obavljani su slijedeći poslovi lokalnog značaja: 

- kontinuirana opskrba potrošača vodom 

- održavanje vodoopskrbnog sustava 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javne rasvjete 

- održavanje javnih površina 

- organiziranje zimske službe. 

Također, isplaćena su sredstva za redovan rad Vatrogasne zajednice, udruga u sportu  i 

kulturi, socijalne pomoći i sredstva za ogrjev, naknade za novorođenu djecu, 

subvencije u poljoprivredi, prijevoz učenika srednjih škola, smještaj djece u vrtiću i 

provođenje programa predškole. 

 

V.  NADZOR RADA UPRAVNIH TIJELA 

Tijekom 2017.godine kontinuirano sam provodio nadzor nad zakonitosti upravnih i 

stručnih poslova koje obavljaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela. Nadzor uključuje 

uvid u spise, rješenja, ugovore i ostale akte.  

Kontrolu upravljanja novčanim sredstvima na računu općinskog proračuna  provodio 

sam uvidom u vjerodostojnost dokumentacije na temelju koje se vrši isplata (ulazni računi, 

obračunske situacije, obračuni i isplatne liste) te ovjerom naloga za plaćanje. 



Kontrolu obavljenih financijsko-računovodstvenih poslova  provodio sam kroz 

periodične izvještaje za 2017.godinu (I-III i I-VI) kao i kroz godišnje izvješće za 2016.godinu  
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koje se predaje do 15.veljače. Izvješća su propisana Pravilnikom o proračunskom 

računovodstvu i računskom planu kojeg donosi Ministarstvo financija. Sastavljaju se 

slijedećfinancijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, Izvještaj o rashodima 

po funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama i Izvještaj o promjenama u vrijednosti i 

obujmu imovine. Navedena izvješća u roku su dostavljena nadležnom uredu FINE-e i 

Državnog ureda za reviziju. 

KLASA: 022-05/17-01/01 

URBROJ: 2133/09-02-17-01 

Generalski Stol, 01. rujna 2017.  godine     

                                              

                                                                                                                   Općinski načelnik: 

 

                                                                                                                  Alen Halar, dipl.ing. 

   

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

 

1. 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 230-02/17-01/1 

URBROJ: 2133/09-02-17-04 

Generalski Stol, 07.kolovoza 2017. 

 
Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 9. 
Pravilnika o financiranju registriranih udruga građana iz Proračuna Općine Generalski Stol i 
članka 47. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik broj 01/13) općinski načelnik donosi 
 

                                                          O D L U K U 

                   o dodjeli financijskih potpora za programe udruga od interesa za 

                                       Općinu Generalski Stol u 2017.godini 

                    

                                                                Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava za programe udruga od interesa za Općinu 

Generalski Stol u 2017.godini a koje su podnijele prijavu na natječaj od 16.02.2017.godine 

objavljen na web stranici Općine. 

                                                                Članak 2. 

Na prijedlog Povjerenstva za ocjenu programa i projekata udruga a sukladno kriterijima iz 

natječaja, iz Proračuna Općine za 2017.godinu isplatit će se financijske potpore za slijedeće 

programe: 

I  Iz područja kulture:     
   KUD Lipovac, Generalski Stol               15.000,00 kn 

   KUD Izvor, Generalski Stol                   15.000,00 kn 

   Udruga Kovan, Generalski Stol                5.000,00 kn 



   Udruga Bukvice, Gornje Bukovlje           4.000,00 kn 
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II  Iz područja sporta i rekreacije: 

     ŠD Generalski Stol, Generalski Stol     15.000,00 kn 

 

III  Iz područja ruralnog razvoja, zaštite okoliša, zaštite zdravlja, zaštite ljudskih prava 

te promicanja vrijednosti Domovinskog rata:  

       

     Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Generalski Stol               14.000,00 kn 

     Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Generalski Stol   8.000,00 kn 

     Udruga LESKA, Gornji Zvečaj                                                                           4.000,00 kn 

     Udruga invalida rada, Duga Resa                                                                        2.000,00 kn 

 

                                                             Članak 3. 

 

Odobrene financijske potpore udrugama iz članka 2. ove Odluke isplatit će se najkasnije do 

kraja rujna 2017.godine a udruge se obavezuju do kraja godine Jedinstvenom upravnom 

odjelu dostaviti opisno i financijsko izvješće na propisanim obrascima iz natječaja. 

 

                                                             Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na službenoj web stranici: 

www.generalski-stol.hr .  

 

 

 

                                                                                                   Općinski načelnik: 

                                                                                                   Alen Halar, dipl.ing. 

 

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

 

 

2. 
 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15), 

članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

("Narodne novine", broj 03/17) i članka 47. Statuta Općine Generalski Stol ("Glasnik Općine Generalski 
Stol", broj 01/13), Općinski načelnik Općine Generalski Stol, dana 21.kolovoza 2017. godine, donio je: 

 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  

za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol 
 

I. 

http://www.generalski-stol.hr/


(1) Načelnik Općine Generalski Stol je dana 04.travnja 2017. godine donio Odluku o 

započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol (klasa: 350-01/17-01/01, urbroj: 2133/09-17-02- 
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02), prema kojoj je Općina Generalski Stol provela postupak Ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol. 

(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da III. izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 

temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 
 

II. 
Predmet III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol je: 

- razmatranje pojedinačnih inicijativa za proširenje građevinskih područja naselja odnosno 

formiranje izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja u svrhu omogućavanja 
legalizacije izgrađenih građevina, te  

- preispitivanje namjene prostora u izdvojenom građevinskom području Poduzetničke zone 
Generalski Stol i po potrebi formiranje izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja u 

dijelu obuhvata Poduzetničke zone u svrhu omogućavanja legalizacije izgrađenih 

građevina.  
 

III. 
(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Generalski Stol zatražio je mišljenja o potrebi strateške procjene od javnopravnih tijela navedenih u 
članku VII. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene. 

(2) U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja: 

- mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode od 12. svibnja 
2017. godine, prema kojemu za predmetne Izmjene i dopune ne treba provesti postupak 

strateške procjene i prema kojemu su predmetne izmjene prihvatljive za ekološku mrežu 
(klasa: 612-07/17-58/138, urbroj: 517-07-2-2-17-2); 

- Mišljenje Hrvatskih voda d.o.o. - VGO za Srednju i Donju Savu od 08. svibnja 2017. godine, 

prema kojemu nije potrebno vršiti stratešku procjenu, a ukoliko se bude provodila temeljem 
mišljenja drugih tijela, da se strateška studija treba uskladiti s planskim dokumentima 

Hrvatskih voda i pripadajućim strateškim studijama (klasa: 350-02/17-01/0000211, urbroj: 
374-21-1-17-4); 

- Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Karlovac od 07. travnja 2017. godine da za predmetne 

Izmjene i dopune nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš s 
obzirom na to da se isključivo radi o stvaranju preduvjeta za legalizaciju već izgrađenih 

građevina u dijelu građevinskih područja (broj: KA-06-DM-17-359/04); 
- Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu 

prirode i okoliša Karlovačke županije od 07. travnja 2017. godine, da nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja predmetnih Izmjena i dopuna na okoliš, jer je 

primjenom odgovarajućih kriterija iz priloga III Uredbe isključena vjerojatnost značajnog 

negativnog utjecaja na okoliš (klasa: 351-03/17-01/08, urbroj: 2133/1-07-03/01-17-04). 
(3) Mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku 

Karlovačke županije nije dostavljeno u zadanom roku. 
 

IV. 

(1) U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sagledan je 
mogući utjecaj planiranih III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol na sastavnice okoliša te je 

primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna PPUO-
a Generalski Stol iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i slijedom mišljenja nadležnih javnopravnih tijela iz točke III. 
ove Odluke, utvrđeno je da III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol 



vjerojatno neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i prirodu te stoga nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

(2) Vrednujući kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Zakona o zaštiti 
okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš utvrđuje se da se  
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predmetne III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol mogu smatrati manjim izmjenama iz 

sljedećih razloga: 

- odnose se isključivo na preispitivanje građevinskih područja naselja u svrhu 
omogućavanja legalizacije izgrađenih građevina bez štetnih utjecaja na okoliš, 

- ne predstavljaju okvir za financiranje iz sredstava Europske unije, 
- ne predstavljaju okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene utjecaja 

na okoliš, odnosno omogućuju isključivo proširenje i preispitivanje građevinskih područja 
naselja, 

- obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol iz Odluke o izradi ne ulazi u 

područje ekološke mreže POVS-HR2000593 Mrežnica - Tounjčica iz Uredbe o ekološkoj 
mreži ("Narodne novine" broj 124/13 i 105/15), 

- obuhvat III. izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol iz Odluke o izradi ne uključuje 
smanjenje površina šuma i/ili šumskog zemljišta u odnosu na važeći plan, 

- prostorni plan višeg reda je Prostorni plan Karlovačke županije za koji je proveden 

postupak Strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš, u kojem su određeni, opisani i 
procijenjeni očekivani značajni učinci na okoliš i prema kojoj zahvati koji su predmet III. 

izmjena i dopuna PPUO-a Generalski Stol moraju biti usklađeni. 
(3) Kako III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol nemaju vjerojatno značajan utjecaj na 

okoliš, te ne postoji niti jedan od razloga zbog kojih bi se trebala donijeti odluka o obveznoj provedbi 
postupka strateške procjene, utvrđeno je da za planirane III. izmjene i dopune PPUO-a Generalski Stol 

nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su predmetne izmjene i 

dopune prihvatljive za ekološku mrežu. 
(4) Prilikom realizacije pojedinačnih zahvata provodit će se odgovarajući postupci sukladno 

posebnim propisima (zaštita prirode, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje, 
građenje itd.). 

 

V. 
Općina Generalski Stol o ovoj Odluci informirat će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane 

javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Općine Generalski 
Stol" i na službenoj internetskoj stranici Općine Generalski Stol www.generalski-stol.hr . 

 
 

KLASA: 350-01/17-01/01 

URBROJ: 2133/09-17-02-03  
Generalski Stol, 21.kolovoza 2017. godine 

 
 

 

                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 
 

                                                            ALEN HALAR, dipl.ing. 

 

 

 

http://www.generalski-stol.hr/
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3. 
OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Na temelju članka 47. stavka 4. točke 6. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine 

Generalski Stol“, broj 01/13) Općinski načelnik Općine Generalski Stol dana 28.08.2017. 

godine donio je  

 

O D L U K U 

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 

                                                             

 Članak 1. 

        Ovom Odlukom određuje se način sufinanciranja troškova međumjesnog javnog 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa područja Općine Generalski Stol (u nastavku: 

Općina), koji se koriste javnim linijskim prijevozom u cestovnom prometu (autobus) i javnim 

prijevozom u željezničkom prometu (vlak), za školsku godinu 2017/2018 odnosno od rujna 

2017. do lipnja 2018.godine.  

                                                     

Članak 2. 

        Općina će sufinancirati troškove prijevoza u visini od 12,5 % vrijednosti mjesečne karte 

za prijevoz iz članka 1. ove Odluke, za sve učenike s područja Općine. 

        Karlovačka županija sufinancirati će također 12,5 % dok Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja pokriva 75% troškova prijevoza iz stavka 1. ovog članka. 

                              

Članak 3. 

          Sa tvrtkom HŽ-Putnički prijevoz d.o.o. Općina će sklopiti ugovor o međusobnim 

pravima i obvezama, načinu dostave dokumentacije i rokovima plaćanja, glede javnog 

prijevoza u željezničkom prometu (vlak). 

         Sa tvrtkom Autotransport Karlovac d.d. Općina će sklopiti ugovor o međusobnim 

pravima i obvezama, načinu dostave i dokumentacije, glede javnog linijskog prijevoza u 

cestovnom prometu (autobus). 

           Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Generalski Stol za 2017.godinu, razdjel 002, 

program P8005, konto 37221. 

                                 

Članak 4. 

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine 

Generalski Stol“ 

 

KLASA: 402-07/17-01/01 

URBROJ: 2133/09-02-17-02 

Generalski Stol, 28.08.2017. godine 

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK: 



                                                                                            Alen Halar, dipl.ing.     

 

 

 


