GLASNIK
OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 1

Godina 2016.

Datum: 23. ožujka 2016.

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

___________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2015.
godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
3. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa izgradnje uređaja i objekata
komunalne infrastruture za 2015. godinu
4. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastruture za 2015. godine
5. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015.
godinu
6. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015.
godinu
7. Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015.
godinu
8. Odluka o prihvaćanju izvještaja o radu općinskog načelnika za II. polugodište 2015.
godine
9. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
10. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

OPĆINSKI

NAČELNIK

1. Odluka o isplati novčane pomoći za invalidnu osobu
2. Rješenje o imenovanju stručnog Povjerenstva za provođenje postupaka bagatelne
nabave u 2016. godini
3. Odluka o isplati novčane pomoći za osobe sa posebnim potrebama
4. Odluka o visini naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora za
provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski
Stol
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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-05/16-01/17
Ur. broj: 2133/09-16-01-01
Generalski Stol, 23.ožujka 2016.
Na temelju članka 16. 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 17. sjednici održanoj dana 22.ožujka
2016. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Generalski Stol za 2015. godinu
I
Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za
2015. godinu sa stanjem kako slijedi:

PLANIRANO 2015
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Manjak prihoda tekućeg razdoblja
Višak prihoda iz prethodnog
razdoblja
Rezultat poslovanja za 2015. god.
– manjak prihoda

5.626.043,00
5.626.043,00

OSTVARENO 2015
4.858.320,09
5.335.961,64
477.641,55

INDEX
86,35
94,84

253.042,51
224.599,04
II

Godišnji 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, obrazloženje ostvarenja prihoda i
rashoda te izvještaj o korištenju sredstava proračunske pričuve.
Tabelarni prikaz godišnjeg izvještaja sastavni je dio ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku općine
Generalski Stol.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

*************************
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2.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-02/16-01/17
URBROJ: 2133/09-02-16-02
Generalski Stol, 23.ožujka 2016. godine
Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(NN124/14) te članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/13) Općinsko vijeće
na 17. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.godinu
Članak 1.
Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Generalski Stol za 2015.godinu na
računu podskupine 922 evidentiran je manjak prihoda u iznosu od 224.599,04 kn.
Iskazani saldo utvrđen je prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i
izvorima financiranja – višak prihoda poslovanja (92211), višak prihoda od financijske
imovine (92213) i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222).
Članak 2.
Manjak prihoda iz članka 1. ove Odluke prenijet će se kroz izmjene i dopune u Proračun
Općine za 2016.godinu a pokriće manjka osigurava se obvezom Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost iz prethodne godine u iznosu od 249.319,00 kn, po Ugovoru broj
35873 od 18.studenog 2015.godine, o sufinanciranju projekta ''Rekonstrukcije javne rasvjete
na području Općine Generalski Stol –I FAZA''.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski Stol.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

**************************
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3.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
Općinsko vijeće
Klasa: 363-01/16-01/17
Ur. broj: 2133/09-16-01-03
Generalski Stol, 23. ožujka 2016.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,
144/12 i 94/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol
br.01/13 ) Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 17. sjednici održanoj dana 22. ožujka
2016. godine donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2015. godinu
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Izvještajem utvrđuje se izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Generalski Stol za 2015. godinu za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom.
II

IZVRŠENJE PROGRAMA
Članak 2.

Ukupno planirana sredstva sukladno izmjenama i dopunama programa u 2015. godini
iznose 1.732.500,00 kn a realizirano je do kraja godine ukupno 1.677.397,52 kn ili
96,82% od Plana.

Red. OPIS
br.
JAVNE POVRŠINE
1.
A81104 Projekt uklanjanja
građevine
NERAZVRSTANE CESTE
1.
A82111 Projektna
dokumentacija

PLAN
(u kunama)
32.500,00

400.000,00

IZVRŠENO
(u kunama)

IZVORI
SREDSTAVA

6.875,00 opći prihodi

379.595,00 349.595,00 opći
prihodi
30.000,00 KŽ

kapitalna pomoć
Broj 1 – 2016.

1.

1.

2.

Glasnik općine Generalski Stol

JAVNA RASVJETA
A82112 Rekonstrukcija javne
rasvjete

1.200.000,00

OPSKRBA PITKOM
VODOM
A82113 Rekonstrukcija
vodovodne mreže G.Bobani

65.000,00

A82113 Ugradnja sterilizatora

35.000,00

UKUPNO:

1.732.500,00
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565.419,00 FZOEU
1.202.082,50 kapitalna pomoć
93.406,81 naknada
za legalizaciju
270.775,90
komunalni doprinos
158.979,96 naknada
za prostor HC Lešće
19.580,78 prihod od
prodaje stanova
13.833,00 prihod od
prodaje zemljišta
80.087,05 opći
prihodi

61.907,52 Prihodi od naplate
vode
26.937,50 Prihodi od naplate
vode
1.677.397,52

Članak 3.
Ovaj Izvještaj objavit će se u ''Glasniku općine Generalski Stol''.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Broj 1 – 2016.
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALASKI STOL
Općinsko vijeće
Klasa: 363-01/16-01/17
Ur. broj: 2133/09-16-01-04
Generalski Stol, 23.ožujka 2016.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,144/12 i
94/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol broj
01/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 17. sjednici održanoj dana 22.ožujka 2016.
godine donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2015. godinu
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u općini Generalski Stol za 2015.
godinu te izmjenama i dopunama Programa utvrđen je opseg radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta na području Općine za 2015. godinu sa iskazom financijskih sredstava
potrebnih za njegovo ostvarenje. Održavanje komunalne infrastrukture odnosi se na:
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje vodoopskrbne mreže
- održavanje groblja.
II IZVRŠENJE PROGRAMA
Članak 2.
Ukupno planirana sredstva sukladno izmjenama i dopunama programa u 2015.godini
iznose 1.053.000,00 kn a ukupno je realizirano ukupno 930.284,73 kn ili 88,35% Plana.

Red. OPIS
br.
ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
1.
A81105 Odvoz komunalnog
otpada
2.
A81104 Održavanje javnih

PLANIRANO
(u kunama)

IZVRŠENO
(u kunama)

IZVORI
SREDSTAVA

63.000,00

56.343,13 Opći prihodi

15.000,00

13.901,25 Opći prihodi

površina
Broj 1 – 2016.
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ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH
CESTA
A81102 Zimska služba

A81101 Kameni agregat
A81101 Prijevoz agregata
A81101 Proširenje i
pikamiranje puteva, strojna
sječa raslinja-malčiranje

ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE
A81103 Redovno održavanje
A81103 Utrošak električne
energije
ODRŽAVANJE
VODOOPSKRBNE
MREŽE
A82501 Redovno održavanje
A82501 Labaratorijska
analiza vode
ODRŽAVANJE
GROBLJA
A82114 Održavanje groblja i
mrtvačnica
UKUPNO

218.000,00

75.000,00
65.000,00
53.000,00

55.000,00
325.000,00

79.000,00
20.000,00

85.000,00
1.053.000,00
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217.438,34 146.729,36
komunalna naknada
27.836,59 šumski
doprinos
42.872,39 opći
prihodi
75.093,89 Opći prihodi
62.675,55 Opći prihodi
53.550,00 11.853,39
koncesijska naknada
4.592,00 zakup
poslovnog prostora
37.104,61 opći
prihodi
48.603,39 Opći prihodi
324.242,53 Opći prihodi

66.542,65 Prihodi od naplate
vode
17.802,50 Prihodi od naplate
vode

47.641,50 Grobna naknada
930.284,73

Članak 3.
Ovaj Izvještaj objavit će se u ''Glasniku općine Generalski Stol''.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Broj 1 – 2016.
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 610-02/16-01/17
Ur. broj: 2133/09-16-01-10
Generalski Stol, 23. ožujka 2016.
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, i
38/09) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinsko vijeće na
17. sjednici održanoj 22.ožujka 2016. godine donosi

Izvršenje Programa
javnih potreba u kulturi općine Generalski Stol za 2015.godinu
članak 1.
Program javnih potreba u kulturi općine Generalski Stol za 2015.godinu kojim se
utvrđuju djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za općinu Generalski Stol,
za čije se provođenje osiguravaju financijska sredstva u Proračunu općine Generalski Stol
za 2015.godinu donesen je na 11.sjednici Općinskog vijeća 22.prosinca 2014.godine a
planirana sredstva utvrđena su I izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.godinu na
15.sjednici Općinskog vijeća od 05.studenog 2015.godine.
članak 2.
Izvršenje Programa Proračuna A80081 (Zaštita spomenika kulture) i A80082 (Promicanje
kulturnih običaja) realizirano je kako slijedi:
Red.
br.

Korisnik
A80081

1.

Župa Sv. Antuna

2.

Župa Lešće na Dobri

3.

Župa Presv.trojstva

4.

Župa SV.Nikole

5.

Općina Generalski Stol
A80082

1.
2.
3.
4.

KUD Lipovac
KUD Izvor
Udruga Kuna
Udruga Kovan

Namjena
Zaštita spomenika
kulture
Zaštita sakralnih
objekata
Zaštita sakralnih
objekata
Zaštita sakralnih
objekata
Zaštita sakralnih
objekata
Postava etno-kuće
Promicanje
kulturnih običaja
Djelatnost udruga
Redovna djelatnost
Redovna djelatnost
Redovna djelatnost
Redovna djelatnost

Plan za
2015.godinu
20.000,00

Izvršenje za
2015.godinu
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

12.000,00
54.000,00

11.950,00
53.983,45

36.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00

36.000,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00

5.

Udruga Bukvice

Redovna djelatnost
Manifestacije

Broj 1 – 2016.

4.000,00
18.000,00

4.000,00
17.983,45
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1.

KUD Lipovac

2.

KUD Izvor

3.

Općina Generalski Stol

5.

Općina Generalski Stol

Smotra folklora,
dječji festival
Međunarodna
smotra, predstave
Antunovske
svečanosti, Jesen u
Lešću
Priredba za djecu

strana 8
7.000,00
5.500,00
4.483,45
1.000,00

članak 3.
Ova Odluka o izvršenju Programa za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku općine Generalski Stol''.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

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

Broj 1 – 2016.
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6.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 620-01/16-01/17
Ur. broj: 2133/09-16-01-09
Generalski Stol, 23. ožujka 2016.
Na temelju članka 74. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i
članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinsko vijeće na 17.
sjednici održanoj 22.ožujka 2016. godine donosi

Izvršenje Programa
javnih potreba u sportu općine Generalski Stol za 2015.godinu
članak 1.
Program javnih potreba u sportu općine Generalski Stol za 2015.godinu kojim se
utvrđuju djelatnosti i aktivnosti u sportu od interesa za općinu Generalski Stol, za čije se
provođenje osiguravaju financijska sredstva u Proračunu općine Generalski Stol za
2015.godinu donesen je na 11.sjednici Općinskog vijeća 22.prosinca 2014.godine a
planirana sredstva utvrđena su I izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.godinu na
15.sjednici Općinskog vijeća od 05.studenog 2015.godine.
članak 2.
Izvršenje Programa Proračuna A80083 (Promicanje sporta i rekreacije) realizirano je
kako slijedi:
Red.
br.

Korisnik

1.

Športsko društvo G.Stol

1.
2.
3.
4.

Udruga HVIDRA
MO Goričice
Lovačko društvo G.Stol
Općina Generalski Stol

Namjena
Djelatnost udruga
Redovna djelatnost
Manifestacije
Organizacija turnira
Organizacija turnira
Organizacija turnira
Organizacija auto trka

Plan za
2015.godinu
12.000,00
12.000,00
14.000,00

Izvršenje za
2015.godinu
12.000,00
12.000,00
13.906,20
2.000,00
2.985,00
1.575,00
7.346,20

članak 3.
Ova Odluka o izvršenju Programa za 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Glasniku općine Generalski Stol''.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

*******************************
Broj 1 – 2016.
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7.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-02/16-01/17
URBROJ: 2133/09-01-16-05
Generalski Stol, 23.ožujka 2016. godine
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj
94/13) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj
01/13) Općinsko vijeće Generalski Stol na 17. sjednici održanoj dana 22.ožujka 2016. godine
donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izviješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Generalski Stol za 2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol za
2015. godine kojeg podnosi općinski načelnik.
Članak 2.
Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol za 2015. godinu,
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Usvojeno izviješće iz članka 2. ove Odluke dostavlja se nadležnom Ministarstvu, Agenciji
za zaštitu okoliša i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša
Karlovačke županije.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Općine Generalski Stol“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Broj 1 – 2016.
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KLASA: 351-02/16-01/01
UBBROJ: 2133/09-02-16-01
Generalski Stol, 02. ožujka 2016.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj
94/13) i članka 47. Statuta Općine Generalski Stol (“Glasnik Općine Generalski Stol" , broj
01/13) Općinski načelnik Općine Generalski Stol podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Generalski Stol za 2015. godinu
Propisi i opći akti
Gospodarenje otpadom od interesa je za Republiku Hrvatsku. Jedinica lokalne samouprave
dužna je na svom prostoru osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja
otpadom sukladno zakonima i planskim dokumentima, kako slijedi:
-

Zakon o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 28/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,144/12 i 147/14)

-

Zakon o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13)

-

Pravilnik
o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 23/14)

-

Odluka
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Generalski Stol
(Glasnik broj 4/14).

Javna usluga prikupljanja otpada smatra se uslugom od općeg interesa i obavezna je za sva
domaćinstva na području Općine Generalski Stol.
U svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, na 18. sjednici
Općinskog vijeća Općine Generalski Stol, održanoj dana 30.listopada 2008. godine, usvojen
je Plan gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol za razdoblje 2008. – 2016. godine
(„Glasnik Općine Generalski Stol broj 03/08) koji je izradila tvrtka CROMOS – POSLOVNE
USLUGE d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271.
Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada

Poslovi skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Generalski Stol od
01.siječnja 2015.godine dodijeljeni su temeljem koncesijskog ugovora tvrtki „ČISTOĆA
DUGA RESA d.o.o'' iz Duga Rese, Kolodvorska 1, na razdoblje od 5 godina.
Broj 1 – 2016.
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Temeljem koncesijskog ugovora komunalni otpad odvozi se iz domaćinstva u posudama od
120 i 240 l, a za sve registrirane fizičke i pravne osobe (obrti i trgovačka društva) u posudama
od 120, 240 i 1100 litara dva puta mjesečno (svaki drugi tjedan).
Tijekom 2015.godine koncesionar je uslugu prikupljanja komunalnog otpada provodio za
671 domaćinstvo (fizičke osobe) i 18 pravnih osoba (obrti i trgovačka društva).
Glomazni otpad odvozi se dva puta godišnje po prethodnoj obavijesti od strane
koncesionara. Količina prikupljenog glomaznog otpada u 2015.godini iznosi 4,6 tona.
Kontejneri od 7 m3 postavljeni su na grobljima kojima upravlja općina Generalski Stol.
Na groblju Generalski Stol postavljena su 4 kontejnera, na grobljima Lipa, Bukovlje,
Mrežniči Brest i Gorinci po 2 kontejnera, te na groblju Erdelj po 1 kontejner.
Pražnjenje kontejnera na grobljima provodi se prema potrebi, na poziv davatelja koncesije.
Prema dostavljenim podacima koncesionara tijekom 2015.godine sakupljeno je ukupno 29,7
tona miješanog komunalnog otpada koji je zbrinut na registriranim odlagalištima otpada.
Mjere za odvojeno sakupljanje otpada
Na području Općine Generalski Stol provode se mjere odvojenog prikupljanja otpada na 12
lokacija na području Općine, na način da su na svakoj lokaciji postavljeni kontejneri za papir,
staklo i plastiku (ukupno 3 kontejnera po lokaciji).
U Lipi se nalaze po dvije lokacije, u Generalskom Stolu 4 lokacije, u Lešću, Bukovlju,
Mrežničkom Brestu, Erdelju, Dugoj Gori i Gornjem Zvečaju , po 1 lokacija.
Prema koncesijskom ugovoru tijekom 2015.godine provedeno je i odvojeno prikupljanje
otpada na kućnom pragu korisnika odnosno putem besplatne PVC ambalaže za papir i
plastiku koja se odvozi kvartalno a ukupno je prikupljeno 3,7 tona papira i 1,7 tona plastike.
U narednom razdoblju u suradnji sa koncesionarom potrebno je osigurati odvojeno
prikupljanje iskoristivog otpada – metala i tekstila.
Plan gospodarenja otpadom
Obzirom da postojeći Plan gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol istječe u
2016.godini te da je došlo do promjene zakonskih propisa na ovom području, Općina je sa
tvrtkom ''HIDROPLAN'' d.o.o. sklopila ugovor o izradi novog Plana za iduće šestogodišnje
razdoblje. Nacrt Plana je bio na javnom uvidu od 01.rujna do 01.listopada 2015. radi
pribavljanja primjedbi, prijedloga i mišljenja. Nacrt Plana je 30.listopada dostavljen
Karlovačkoj županiji radi izdavanja prethodne suglasnosti sukladno članku 21.Zakona o
održivom gospodarenju otpadom.

Dana 09.studenog 2015.godine zaprimili smo dopis od Upravnog odjela za prostorno
uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije u kojem nas obavještavaju da nisu u
Broj 1 – 2016.
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mogućnosti izdati traženu prethodnu suglasnost na Nacrt Plana obzirom da još uvijek nije
donesen Novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kako je to određeno člankom
17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Prijedlog novog Plana gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol podnijeti će se na
usvajanje Općinskom vijeću po dobivanju prethodne suglasnosti.
Utrošena sredstva za gospodarenje otpadom
Za poslove gospodarenja otpadom u 2015.godini iz Proračuna Općine izdvojeno je ukupno
90.396,46 kn za slijedeće namjene:
Red.br.
1.
2.
3.
4.

Opis aktivnosti
Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada
Sanacija divljih deponija u G.Stolu (Čeprlj)
Naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada
Izrada Plana gospodarenja otpadom

Utrošena sredstva u kn
33.742,00
22.601,13
12.115,83
21.937,50

Aktivnosti koje je potrebno provoditi u 2016.godini:
-

u suradnji sa koncesionarom osigurati dostupnost javne usluge za sva domaćinstva na
području općine Generalski Stol
u vezi održivog gospodarenja otpadom provoditi izobrazno – informativne aktivnosti
na svom području (javne tribine, publikacije i sl.).
donijeti Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada

OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar dipl.ing.

Broj 1 – 2016.
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8.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/16-01/17
Ur. broj: 2133/09-16-01-06
Generalski Stol, 23. ožujak 2016.
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 17. sjednici
održanoj 22. ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika
za II polugodište 2015. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za II polugodište 2015.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

Broj 1 – 2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 19/13) i članka 50. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 04/09 i 04/12) podnosim
IZVJEŠĆE
o radu načelnika općine Generalski za period 01.07.- 31.12.2015.godine
I. UVODNI DIO
Općinskom načelniku kao izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave djelokrug
rada propisan je člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi
(„Narodne novine“ br.19/2013) i čl. 48. Statuta općine Generalski Stol.
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 razdoblja prisustvovao sam sastancima vezanim za kandidiranje
projekata na određene fondove odnosno natječaje kao i promatranje tijeka već kandidiranih
projekata. Sudjelovao u završnoj fazi prikupljanja potrebne dokumentacije projekta
kandidiranja nerazvrstanih cesta na mjeru ruralnog razvoja 7.2. odnosno asfaltiranja dionica u
iznosu od cca 8km na području općine.
U Hrvatskim vodama sam prisustvovao sastanku sa predstavnicima Komunalnog
Duga Resa vezano za izradu analize stanja postojeće vodovodne mreže na području općine
Generalski Stol te mogućnosti proširenja mreže odnosno konkretno izgradnje vodovoda
Bukovlje.
S tehničkim direktorom Komunalnog Duga Resa obišao naselje Šuvage te napravili
troškovnik izrade vodovodne mreže u tom naselju te dogovorio izradu iste.
Za otvaranje dječjeg vrtića na području naše općine, sa ravnateljicom pribavljao
potrebne dokumente te rješavali sve što je potrebno za otvaranje samog vrtića.
Prilikom izvođenja projekta rekonstrukcije javne rasvjete surađivao sam s nadzornim
inženjerom i izvođačima u realizaciji samog projekta.

Prisustvovao sam na par sastanaka vezano za izradu projekta proširenja smještajnih i
rekreativnih sadržaja na području toplica Lešće u sklopu prekogranične suradnje s Slovenijom
te smo poduzeli prve korake u rješavanju potrebne dokumentacije za izradu projekta odnosno
što je vezano za općinu rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekoliko parcela.
Broj 1 – 2016.
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Zajedno s našim komunalnim djelatnikom obilazio sam neasfaltirane puteve koji su
zahtijevali sanaciju ili proširenja te dogovarali način izvođenja radova.
Prisustvovao sam na sudskim sporovima vezanih za imovinsko-pravne odnose koji su
vezani za zemljište u vlasništvu općine, odnosno državnog zemljišta.
Prisustvovao sam gotovo svim seminarima kojima je bila tematika izrada i realizacija
projekata razvoja ruralnog područja te mogućnosti kandidiranja prema EU fondovima te
razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma na ruralnim područjima koji su organizirali
ministarstava, Karlovačka županija, Razvojna agencija Karla, LAG te UNDP.
Zajedno s LAG-om Frankopan te drugim konzultantskim kućama organizirao
predavanja o mogućnosti kandidiranja na EU fondove za sve stanovnike općine.
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.
Na sastancima koje organizira župan Karlovačke županije prisustvujem te zajedno
donosimo odluke o pitanjima tipa sufinanciranja prijevoza učenika, izrade raznih strategija,
kandidiranja projekata, vatrogastvu i slično.
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.
Sudjelovao u pripremanju propačuna za 2016. godinu.
II. PRIPREMA I IZVRŠAVANJE OPĆIH AKATA
Tijekom 2015.godine sudjelovao sam u radu sjednica Općinskog vijeća. Održano je
tri sjednice, na kojima je ukupno donešeno 31 odluka. Svi akti objavljeni su u službenom
glasniku i na internet stranici Općine.
Također, sudjelovao sam u radu skupštine Razvojne agencije i Centra za gospodarenje
otpadom Karlovačke županije čiji smo suosnivači te 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 2015.GODINU
Proračunom Općine za 2015.godinu planirani su ukupni prihodi u visini od
5.626.043,00 kn, a ostvareno je 4.858.320,09 odnosno 86,35%. Planirani rashodi za 2015.
godinu su planirani u visini od 5.626.043,00kn, a ostvareno je 5.335.961,64kn odnosno
94,84% te je ostvaren manjak prihoda od 224.599,04 kn.

IV. OBAVLJANJE POSLOVA LOKALNOG ZNAČAJA IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA OPĆINE
Tijekom 2015.godine obavljani su slijedeći poslovi lokalnog značaja:
-

kontinuirana opskrba potrošača vodom

Broj 1 – 2016.
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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 2015.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 i godišnje izvještaje (I-III, I-VI, I-IX i I-XII) propisane Pravilnikom o
proračunskom računovodstvu i računskom planu kojeg donosi Ministarstvo financija.
Sastavljaju se slijedeći financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima,
Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, 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.
U studenom 2015.godine temeljem završnog izvješća Državnog ureda za reviziju o
kontroli financijskog poslovanja za 2014.godinu dostavio sam Plan provedbe naloga i
preporuka te dokumentaciju o već provedenim nalozima.
KLASA: 022-05/16-01/01
URBROJ: 2133/09-02-16-01

Generalski Stol, 02.ožujka 2016. godine
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.
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9.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članka 41. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) i
članka 33. stavka 1. točke 19. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski
Stol“, broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol, na 17. sjednici održanoj dana 22.
ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski
Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13), članak 8. stavak 4. mijenja se i glasi:
Članak 8.
''Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke i tri
dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom
sastavu Općinskog vijeća, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.''
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski Stol“.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/16-01/17
URBROJ: 2133/09-02-16-08

Generalski Stol, 23. ožujka 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
*************************
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10.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o
lokalnim izborima („Narodne novine, broj 144/12), članka 69. Statuta Općine Generalski Stol
(„Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13) i članka 2. Odluke o provedbi izbora za
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 01/13) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol, na 17. sjednici
održanoj 22. ožujka 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Generalski Stol.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2016. godine.
Članak 3.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provesti će se u svim mjesnim odborima na području
Općine Generalski Stol i to za:
1.
2.
3.
4.
5.

MO Bukovlje, obuhvaća područje naselja Gornje Bukovlje i Donje Bukovlje
MO Duga Gora, obuhvaća područje naselja Duge Gore
MO Dražice, obuhvaća područje naselja Dražice
MO Erdelj I, obuhvaća dio područja naselja Erdelj i naselje Sela
MO Erdelj II, obuhvaća dio područja naselja Erdelj i naselje Lauši

6. MO Generalski Stol, obuhvaća područje naselja Generalski Stol, Dobrenići i Gornji
Bobani
7. MO Goričice, obuhvaća područje naselja Goričice Dobranske
8. MO Gorinci, obuhvaća područje naselja Gorinci
9. MO Gornji Zvečaj, obuhvaća područje naselja Gornji Zvečaj
Broj 1 – 2016.
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10. MO Lipa, obuhvaća područje naselja Lipa, Lipov Pesak, Gradišće, Trnovo, Sarovo,
Brcković Draga, Protulipa i Crno Kamanje
11. MO Mrežnički Brest, obuhvaća područje naselja Mrežnički Brest, Jankovo Selište, Keići,
Petrunići i Mateško Selo
12. MO Radočaji, obuhvaća područje naselja Radočaji
13. MO Skukani, obuhvaća područje naselja Skukani
14. MO Tomašići, obuhvaća područje naselja Tomašići
Članak 4.
Za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora imenuje se Općinsko izborno
povjerenstvo u stalnom sastavu:
1.Marina Magdić, predsjednik
2.Martina Fudurić, potpredsjednik
3.Vesna Grdić, član

4.Nives Vukmanić, član
5.Mirjana Domšić, član
6.Ivana Fudurić, član

Općinsko izborno povjerenstvo obavlja poslove iz članka 9. Odluke o provedbi izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol.
Članak 5.
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva određuje se u roku od 8 dana od stupanja
na snagu ove Odluke, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke i tri dogovorno
predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća.
Političke stranke prijedloge kandidata za prošireni sastav dostavljaju Općinskom izbornom
povjerenstvu.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski Stol“.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 026-01/16-01/17
URBROJ: 2133/09-02-16-07
Generalski Stol, 23.ožujka 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

***********************
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OPĆINSKI NAČELNIK
1.
REPUBLIKA HRAVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
Općinski načelnik
Klasa: 021-01/16-01/01
Ur. broj: 2133/09-16-02-01
Generalski Stol, 01.02.2016.
Na temelju članka 47. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.1/13) i članka 12. Plana
socijalne skrbi Općine Generalski Stol za 2016.godinu, načelnik općine Generalski Stol
donosi
ODLUKU
o isplati novčane pomoći za invalidnu osobu
I
Odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kn Tomas Darku iz Crnog
Kamanja radi sufinanciranja dijela troškova za poboljšanje stambenih uvjeta invalidne osobe.
II
Pomoć se odobrava na zahtjev Udruge invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom
grada Duga Rese kao nositelja projekta uz sufinanciranje Centra za socijalnu skrb Duga Resa.
III
Sredstva su osigurana Proračunom općine za 2016. godinu, razdjel 02, glava 35, program
A80101, konto 37219.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol.

Načelnik Općine:

Alen Halar, dipl.ing.

****************************
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2.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-08/16-01/01
URBROJ: 2133/09-02-16-01
Generalski Stol, 19.veljače 2016. godine
Na temelju članka 47. stavka 4. točke 6. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 01/13) i članka 3. Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za koje ne
postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi (Glasnik broj 01/15), Općinski načelnik
Općine Generalski Stol donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stručnog Povjerenstva za provođenje
postupaka bagatelne nabave u 2016.godini
Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuje se stručno Povjerenstvo za provođenje postupka bagatelne nabave u
2016.godini u sastavu: Damir Škrtić, predsjednik
Goran Čale, član
Vesna Grdić, član.
Članak 2.
Stručno Povjerenstvo priprema i provodi postupak bagatelne nabave sukladno odredbama
Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za koje ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj
nabavi. Povjerenstvo po provedenom postupku sastavlja izvješće o pregledu i ocjeni ponuda i
dostavlja ga općinskom načelniku radi donošenja odluke o odabiru.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine
Generalski Stol“.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.
Broj 1 – 2016.
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3.
REPUBLIKA HRAVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
Općinski načelnik
Klasa: 021-01/16-01/01
Ur. broj: 2133/09-16-02-01
Generalski Stol, 03.03.2016.
Na temelju članka 47. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.1/13) načelnik općine
Generalski Stol donosi
ODLUKU
o isplati novčane pomoći za osobe sa posebnim potrebama
I
Odobrava se isplata novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kn obitelji Žubčić iz Donjeg
Bukovlja 30, radi sufinanciranja dijela troškova prijevoza djeteta u Centar za odgoj i
obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu.
II
Niko Žubčić, rođ.02.02.2009.godine dijete je sa posebnim potrebama odnosno sa
poremećajem iz autističnog spektra te je uključen u program vrtića za djecu sa posebnim
potrebama gdje mu je osiguran svakodnevni rad sa stručnim osobljem Centra (defektolog,
psiholog, logoped).
III
Sredstva su osigurana Proračunom općine za 2016. godinu, razdjel 02, glava 35, program
A8010, konto 37219.
IV
Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol.

Načelnik Općine:

Alen Halar, dipl.ing.

Broj 1 – 2016.
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4.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15), u svezi članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne
novine“, broj 144/12), članka 47. stavka 4. točke 7. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik
Općine Generalski Stol“, broj 01/13) i članka 8. stavka 5. Odluke o provedbi izbora za
članove vijeća mjesni odbora na području Općine Generalski Stol („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 01/13), Općinski načelnik Općine Generalski Stol donosi

ODLUKU
o visini naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora
za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjedniku, potpredsjedniku i članovima
Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol (u daljnjem tekstu: Izborno
povjerenstvo).
Članak 2.
Predsjedniku, potpredsjedniku, članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva određuje se
naknada u iznosu od 1.000,00 kn neto po osobi.
Članovima proširenog sastava Izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 600,00
kn neto po osobi.
Članak 3.
Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima biračkih odbora, određuje se naknada u iznosu od
300,00 kn neto po osobi.
Članak 4.

Sredstva za pokriće troškova naknada za rad osiguravaju se iz proračuna Općine Generalski
Stol, razdjel 001, Program P8001, konto 32912.

Broj 1 – 2016.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Općine Generalski
Stol“.
KLASA: 013-03/16-01/1
URBROJ: 2133/09-02-16-01
Generalski Stol, 07.ožujka 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.
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