GLASNIK
OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 3

Godina 2016.

Datum: 23. rujna 2016.

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

___________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
2. Odluka o početku rada područnog odjela Dječjeg vrtića Duga Resa u Generalskom
Stolu
3. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol za razdoblje
2016.-2022.godine
4. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
5. Odluka o prihvaćanju izvještaja o o radu općinskog načelnika za I polugodište
2016.godine
6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Generalski Stol u 2015.godini
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Generalski Stol za
razdoblje 2016. – 2019.godine
8. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite u općini Generalski Stol

OPĆINSKI

NAČELNIK

1. Odluka o o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora
2. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac
2016.godine.
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1.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-05/16-01/19
Ur. broj: 2133/09-16-01-01
Generalski Stol, 23. rujna 2016.
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 19. sjednici održanoj dana 22. rujna
2016. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Generalski Stol za I-VI 2016.godine
I
Prihvaća se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za
2016. godinu sa stanjem kako slijedi:
PLANIRANO 2016.
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi

11.562.800,00
11.562.800,00

Višak prihoda I-VI
Manjak prihoda iz prethodnog
razdoblja
Rezultat poslovanja za I-VI 2016.
– višak prihoda

OSTVARENO
I - VI 2016.
2.665.795,41
1.861.275,59

INDEX
23,05
16,09

804.519,82
224.599,04
579.920,78
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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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-02/16-01/19
URBROJ: 2133/09-01-16-04
Generalski Stol, 23. rujna 2016. godine
Na temelju članka 3. Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Generalski Stol (Glasnik
br.05/15) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj
01/13) Općinsko vijeće Generalski Stol na 19. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine
donijelo je
ODLUKU
o početku rada područnog odjela Dječjeg vrtića Duga Resa
u Generalskom Stolu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se početak rada područnog odjela Dječjeg vrtića Duga Resa u
Generalskom Stolu u pedagoškoj 2016/2017 godini.
Članak 2.
U područnom odjelu Dječjeg vrtića obavljat će se djelatnost predškolskog odgoja i skrbi
o djeci rane i predškolske dobi koja se ostvaruje kroz redovni desetsatni program, obavezni
program predškole i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
Članak 3.
Sredstva za rad područnog odjela Dječjeg vrtića Duga Resa u Generalskom Stolu
osiguravaju se Proračunom Općine Generalski Stol.
Članak 4.
Međusobni odnosi Općine Generalski Stol i Dječjeg vrtića Duga Resa detaljnije će se
riješiti zaključenjem ugovora kojeg potvrđuje Općinsko vijeće.
Članak 5.
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.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-02/16-01/19
URBROJ: 2133/09-01-16-03
Generalski Stol, 23. rujna 2016. godine
Na temelju članka 21. 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 19. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine
donijelo je
ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Generalski Stol
Članak 1.
Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol za razdoblje 2016 –
2022.godine, izrađen od strane tvrtke ''Hidroplan'' d.o.o. iz Zagreba, Horvaćanska cesta 17a.
Članak 2.
Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja proveden je u razdoblju od 01.rujna do
01.listopada 2015.godine te na isti nije bilo primjedbi i prijedloga. Po donošenju Plana
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, općinski načelnik obvezuje se ishoditi suglasnost
nadležnog odjela Karlovačke županije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski
Stol“.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Plan gospodarenja otpadom za razdoblje
2008 – 2016.godine, donesen na 18.sjednici Općinskog vijeća dana 30.listopada 2008.godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

************
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4.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/16-01/19
URBROJ: 2133/09-01-16-2
Generalski Stol, 23. rujna 2016. godine
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), članka 33. Statuta Općine Generalski
Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol
na 19. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
na temelju ugovora – održavanje javne rasvjete
Članak 1.
Temeljem Odluke općinskog načelnika o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete od 18. kolovoza 2016.godine te Zapisnika
Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda od 14.09.2016.godine za obavljanje predmetnih
poslova prihvaća se ponuda tvrtke ''Maraković'' d.o.o. iz Karlovca.
Članak 2.
Općinski načelnik ovlašćuje se za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke na vrijeme od 2 (dvije) godine, od dana
sklapanja Ugovora.
Ugovorom će se detaljno utvrditi način prijave kvarova, rokovi izvršenja, uvjeti plaćanja
i način kontrole izvršenih radova.
Članak 3.
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena a primjenjuje se od 27.rujna 2016.godine, po
isteku ugovora za prethodno razdoblje.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić
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5.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/16-01/19
Ur. broj: 2133/09-16-01-04
Generalski Stol, 23.rujna 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 19. sjednici
održanoj 22. rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za I polugodište 2016. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za I polugodište 2016.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

***************
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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 01.01.- 30.06.2016.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 započeo sam pripremu dokumentaciju (troškovnike i sl.),
ishodio potrebne dozvole te sve potrebne radnje za realizaciju dva veća projekta koje
planiramo realizirati ove godine,a to su uređenje centra te asfaltiranje nerazvrstanih cesta na
području naše općine. Ta dva projekta su u završnoj fazi, potpisani su ugovori te dogovoreno
vrijeme početka radovu u rujnu mjesecu.
Radio sam na projektu kandidiranja sportske dvorane na fondove Eu, te prikupili
potrebnedokumente koji će biti potrebni za kandidiranje. Sa projektantom revidirao sporni dio
u projektu koji bi mogao biti razlog odbijanja na natječaju.
Pripremao dokumentaciju potrebnu za kandidiranje projekata na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova europske unije, kandidirali projekat asfaltiranja nerazvrstanih
cesta te prošli na natječaju gdje smo dobili dio sredstava za dotični projekat.
Nastavio pripremu projekata za kandidiranje na natječaj u sklopu prekogranične
suradnje s Slovenijom, a vezano za proširenje smještajnih i drugih sadržaja u Toplicama
Lešće.
Za otvaranje dječjeg vrtića na području naše općine pribavljao potrebne dokumente te
rješavali sve što je potrebno za otvaranje samog vrtića od poziva roditeljima, razgovor s
roditeljima te opremanja same zgrade.
Zajedno s našim komunalnim djelatnikom obilazio sam neasfaltirane puteve koji su
zahtijevali sanaciju ili proširenja te dogovarali način izvođenja radova.
Zajedno sa ŽUC-om, Karlovačkom županijom pokušao naći rješenje za osiguravanje
sredstava za rekonstrukciju mosta u Bukovlju.
Radio na evidenciji cesta odnosno načinio popis cesta za Registar nerazvrstanih cesta
na području općine Generalski Stol.
Pripremio natječaj za nabavu vozila za potrebe vlastitog pogona te riješavali svu
potrebnu dokumentaciju.
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
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su proširenje puteva, izgradnje novih te sanacija postojećih. Pripremao izbore za vijeća
mjesnih odbora te prisustvovao na konstituirajućim sjednicama (dio obavio zamjenik).
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 2016.godine sudjelovao sam u radu sjednica Općinskog vijeća. Održano je
tri sjednice, na kojima je ukupno donešeno 14 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 2014.GODINU
Proračunom Općine za 2016.godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u visini od
11.562.800,00 kn, a ostvareno je 2.665.795,41 kn prihoda i 1.861.275,59 kn rashoda obzirom
da u prvom polugodištu nije bilo značajnijih investicijskih ulaganja.
IV. OBAVLJANJE POSLOVA LOKALNOG ZNAČAJA IZ SAMOUPRAVNOG
DJELOKRUGA OPĆINE
Tijekom 2016.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 2016.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.
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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
financijske izvještaje (godišnji za 2015.godinu, periodični za I-III 2016.godine) propisane
Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu kojeg donosi Ministarstvo
financija.
Navedena izvješća u roku su dostavljena nadležnom uredu FINE-e i Državnog ureda
za reviziju.
KLASA: 022-05/16-01/01
URBROJ: 2133/09-02-16-01
Generalski Stol, 14. rujna 2016. godine
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

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

6.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 801-01/16-01/19
URBROJ: 2133/09-01-16-06
Generalski Stol, 23. rujna 2016.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 33.
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.01/13), Općinsko vijeće na
svojoj 19. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2015.GODINI
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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Sustav zaštite i spašavanja oblik je pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te oblik ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica.

II

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I OPERATIVNE SNAGE

Sustav zaštite i spašavanja na području općine Generalski Stol organizira se i provodi
sukladno odredbama:
1. Zakona o zaštiti i spašavanju
2. Zakona o zaštiti od požara
3. Zakona o vatrogastvu
4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
5. Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje općine Generalski Stol
6. Plana zaštite i spašavanja općine Generalski Stol
7. Procjene ugroženosti od požara na području općine Generalski Stol
8. Plana zaštite od požara na području općine Generalski Stol
9. Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području općine Generalski Stol.
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.

Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 2 . sjednici održanoj 05. srpnja 2013
godine donijelo je Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području
Općine Generalski Stol (''Službeni glasnik Općine Generalski Stol broj:03/13).
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Generalski Stol rukovodi i
koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja Općine
Generalski Stol.
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Generalski Stol po funkciji je zamjenik
općinskog načelnika.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se u svrhu usklađivanja
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica izazvanih katastrofama i većim nesrećama na području Općine
Generalski Stol.

Tijekom 2015. godine Stožer se nije ima potrebe sastajati. Članovi Stožera pozivaju
se u pravilu putem Županijskog centra 112.
Općina Generalski Stol sukladno zakonskim propisima ima izrađenu Procjenu ugroženosti
civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih
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katastrofa te Plan zaštite i spašavanja na području Općine Generalski Stol, koju je donijelo
Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011.
(„Službeni glasnik Općine Generalski Stol broj: 1/11“).
Plan zaštite od požara, temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije je također usvojen na Općinskom vijeću Općine Generalski Stol 18. rujna 2013.
Godine. („Službeni glasnik Općine Generalski Stol broj: 4/13“).
Iz navedene Procjene ugroženosti vidljivo je da je područje općine Generalski Stol
ugroženo mogućim opasnostima i prijetnjama i to su požari, tehnološke eksplozije te opasnosti
uzrokovane elementarnim nepogodama.
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 te mogu izvršavati zadaće u zaštiti i
spašavanju a imaju sjedište na području Općine Generalski Stol:
- VATROGASNA ZAJEDNICA GENERALSKI STOL – osnovana 22. veljače 2008. u
koju se udružuju:
- DVD Generalski Stol - broji 57 članova
- DVD Bukovlje - broji 52 članova
- Ambulanta opće medicine, Generalski Stol, 2 zaposlena
- Lovačko društvo Generalski Stol (područje G.Stola, Erdelja, Lauši Dražice, Duga
Gora, Dobrenići, G.Bobani i dio G.Dobranske)
- Lovačko društvo Brezetinac (područje Bukovlja i G.Zvečaja)
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.
Na području općine Generalski Stol djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva, DVD
Generalski Stol i DVD Bukovlje. Svako društvo ima svoju vatrogasnu postrojbu koju čine
operativni vatrogasci.

DVD Generalski Stol je u 2015. godini imao ukupno 4 intervencije a DVD Bukovlje je
u 2015. godini imao ukupno 2 intervencije.
Općina Generalski Stol sufinancira programske aktivnosti Hrvatskom gorskom
službom spašavanja. U 2015.godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a. Iz proračuna
Općine za 2015. godinu isplaćeno im je 5.000,00 kuna.
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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.
III FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Red.
broj OPIS POZICIJE U PRORAČUNU

Planirano za Realizirano
2015.
u 2015.
(kn)
(kn)

1.

VATROGASTVO
(opremanje, angažiranje i dr.
VZ i 2 DVD-a)
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST
(Crveni križ, GSS)

170.000,00 170.000,00 175.000,00

OPERATIVNI troškovi
UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

5.000,00
0,00
5.000,00
195.000,00 190.000,00 200.000,00

2.

3.

20.000,00

20.000,00

Planirano za
2016. (kn)

20.000,00

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.
Od mjeseca srpnja 2015.godine prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju kojeg zamjenjuje
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) prema kojem jedinice lokalne samouprave trebaju donijeti
procjenu rizika od velikih nesreća, plan djelovanja civilne zaštite te druge akte na razini
predstavničkog i izvršnog tijela, a u cilju organiziranja i financiranja sustava civilne zaštite.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
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7.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 801-01/16-01/23
URBROJ: 2133/09-01-16-05
Generalski Stol, 23. rujna 2016.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te članka 34.
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.04/09), Općinsko vijeće na
svojoj 19. sjednici održanoj dana 22. rujna 2016. godine donosi
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE GENERALSKI STOL ZA RAZDOBLJE 2016.g – 2019.g.
UVOD
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Generalski
Stol, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite Općine Generalski Stol za razdoblje 2016.-2019. godina (u daljnjem
tekstu: Smjernice).
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, izvršava
sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu
snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih
i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
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– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje
zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine Generalski Stol su:
a) stožer civilne zaštite,
b) operativne snage vatrogastva,
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja.
1.1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik općine odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika,
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od
osobite važnosti za sustav civilne zaštite općine.
Radom stožera civilne zaštite općine rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi
velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik općine.
1.2. Operativne snage vatrogastva
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Generalski Stol
vezano na djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice
materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i
djelovanja, s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu civilne zaštite
na području općine Generalski Stol u razdoblju 2016.g.-2019.godina.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite
od požara, a na temelju Procjene ugroženosti od požara Općine Generalski Stol koji je
potrebno redovito ažurirati.
Na području Općine Generalski Stol djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovlje
i Dobrovoljno vatrogasno društvo Generalski Stol.
1.2.1. U cilju spremnosti i brzog djelovanja DVD-a planirane su aktivnosti:
- kontinuirano provođenje preventivnih mjere zaštite od požara, osobito tijekom ljetnih
mjeseci,
- edukacija lokalnog stanovništva,

- prilazne puteve za vatrogasna vozila do mjesta uzimanja vode za gašenje požara održavati
prohodnima,
- uklanjati raslinje uz poljske i šumske putove radi sprečavanja požara i omogućavanja
normalnog kretanja vatrogasnih vozila,
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planovima zaštite od požara,
- redovito ažurirati Plan zaštite od požara Općine Generalski Stol
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1.2.2. Plan značajnijih aktivnosti za razdoblje 2016. – 2019. godina vezane za osobljavanje:
- neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca i
provoditi vježbe i teorijsku nastavu temeljem Pravilnika o teorijskoj nastavi i praktičnim
vježbama u vatrogasnim postrojbama,
- potrebno je planirati i provesti barem jednom godišnje vježbu zaštite i spašavanja s
težištem na zaštiti od poplava i požara radi osposobljavanja operativnih snaga i vatrogasnih
postrojbi.
1.2.3 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja:
brentače, razne pumpe, agregati, hidraulični cilindri, brane, auto ljestve i sl.
1.3. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne
zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog
Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja
civilne zaštite. Na području općine Generalski Stol djeluje Gradsko društvo Crvenog križa iz
Duge Rese.
1.4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu
civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske
gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
Na području općine Generalski Stol djeluju operativne snage HGSS stanica Ogulin.
1.5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom
predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. Stavku 1. Podstavku
3. Zakona o sustavu Civilne zaštite.
Pravne osobe od interesa civile zaštite Općine Generalski Stol su;

 Vlastiti pogon osnovan unutar JUO Općine,
 Dom zdravlja Duga Resa– privatna specijalistička ordinacija obiteljske
medicine dr.Zdenke Barišić-Marčac spec.ob.med.
Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima
izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnim propisa i njihovih općih
akata.

Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi Odluka o određivanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na
području općine Generalski Stol.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji
su raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Broj 3 – 2016.

Glasnik općine Generalski Stol

strana 15

1.6. Udruge
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju
se i navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno
provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim
operativnim snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Generalski Stol;

 Lovačko društvo Generalski Stol
 Lovačko društvo Brezetinac

2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Sklanjanje je organizirano upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za
sklanjanje ili u drugi pogodni prostor koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez
prilagodbe(podrumske i druge prostorije u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te
komunalne i druge građevine ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su
garaže, trgovinei drugi pogodni prostori).
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu:
- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite
postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju,
- naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje
sredstava za tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje
skloništa.
Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je
Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured Karlovac, a u suradnji s Općinom
Generalski Stol, kao i Vatrogasnom zajednocom Općine Generalski Stol utvrditi će se
ispravnost sustava za uzbunjivanje stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te
čujnost sirena na području općine Generalski Stol.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, sportske
dvorane, stadioni i sl.) dužni su:
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
- povezati sustav sa županijskim centrom 112.
3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite
okoliša i Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno
upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao

i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i
drugih mjera s ciljem zaštite okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne
novine“ 44/14), utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici
proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija
za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će registar rizičnih i potencijalno rizičnih
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postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru grada koji proizvode,
skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljanja opasnih tvari.
4. PLANSKI DOKUMENTI
Općina Generalski Stol donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja
civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije
godine od dana stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od
katastrofa, pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o
uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite.
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne
zaštite.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim
situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako
pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno
educirati stanovništvo na slijedeći način:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za
informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije
koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne
zaštite.
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i
vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju uspostaviti kontakte sa
Karlovačkom županijom te susjednim gradovima i općinama budući da se sustav civilne
zaštite u kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju
pomoći.
7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način
financiranja sustava civilne zaštite. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje
sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe
posebnih propisa:

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:
- stožer civilne zaštite
- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti,
- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području
(Crveni križ ,Gorska služba spašavanja)
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ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
unapređenje sustava civilne zaštite ( edukacija, intelektualne usluge, promidžba,
vježbe),
naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.

8. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na
raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena
materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj
učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će
Općina Generalski Stol na kraju planiranog razdoblja imati:
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje
se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne
samouprave,
- djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
- višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće
povjerenje u sustav.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

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

8.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/19

URBROJ: 2133/09-01-16-04
Generalski Stol, 23. rujna 2016.
Temeljem odredbi članka 17. Zakona o civilnoj zaštiti ( NN 82/15) i članka 33. Statuta
Općine Generalski Stol (Glasnik Općine Generalski Stol 01/13.), a u skladu sa prihvaćenom
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine
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Generalski Stol te Planom zaštite i spašavanja Općine Generalski Stol Općinsko vijeće
Općine Generalski Stol na 19.sjednici održanoj 22.rujna 2016. godine donosi
ODLUKU
o određivanju operativnih snaga civilne zaštite
i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Generalski Stol
Članak 1.
Ovom odlukom se određuju operativne snage civilne zaštite i pravne osobe od
interesa za civilnu zaštitu Općine Generalski Stol.
Operativne snage civile zaštite Općine Generalski Stol su;







Stožer civilne zaštite,
Vatrogasna zajednica Općine,
DVD Generalski Stol,
DVD Bukovlje,
Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Ogulin.

Operativne snage civile zaštite u Općini Generalski Stol su sudionici u
akcijama zaštite i spašavanja koji se pozivaju, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje
mjera i postupaka u cilju sprečavanja, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je
proglašena katastrofa i velika nesreća.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa civile zaštite Općine Generalski Stol su;



Vlastiti pogon osnovan unutar JUO Općine,
Dom zdravlja Duga Resa– privatna specijalistička ordinacija obiteljske medicine
dr.Zdenke Barišić-Marčac spec.ob.med.

Navedene pravne osobe, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudionika u
provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja te su stoga dužne postupati u skladu sa
odredbama Zakona o civilnoj zaštiti ( NN 82/15).
Članak 3.
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite Općine Generalski Stol;
 Lovačko društvo Generalski Stol



Lovačko društvo Brezetinac

U skladu sa odredbama Zakona o civilnoj zaštiti ( NN 82/15), navedene udruge, dobivanjem
određene zadaće, stječu status sudionika u provedbi utvrđenih mjera sustava civilne zaštite.
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Članak 4.
Operativnim snagama, pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Generalski Stol rukovodi i koordinira općinski načelnik uz stručnu
pomoć Stožera civilne zaštite.
U katastrofama i velikim nesrećama Općinski načelnik izravno zapovijeda
operativnim snagama civilne zaštite, pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Generalski Stol.
Članak 5.
Pravne osobe i udruge iz članka 2. i 3. ove odluke, dobivanjem određene zadaće od
strane općinskog načelnika ili Stožera civilne zaštite Općine Generalski Stol, stječu status
sudionika u provedbi određenih mjera u sustavu civilne zaštite za područje Općine
Generalski Stol.
Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama civilne zaštite iz
članka 1. ove odluke dostavlja se primjerak ove Odluke, i izvodi iz Plana zaštite i spašavanja
Općine Generalski Stol.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Općine Generalski Stol.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivan Škrtić

************************************
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OPĆINSKI NAČELNIK
1.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/16-01/01
URBROJ: 2133/09-02-16-01
Generalski Stol, 18.kolovoza 2016. godine
Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14) Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o objavi prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova
na temelju ugovora
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje postupka prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine – održavanje javne rasvjete.
Poziv za dostavu ponuda objavit će se na službenoj web stranici Općine Generalski Stol.
Članak 2.
Za pripremu i provedbu postupka iz članka 1. ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni
odjel Općine a odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o
obavljanju komunalnih djelatnosti na razdoblje od dvije godine, donosi Općinsko vijeće
Općine Generalski Stol.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine
Generalski Stol“.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.
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2.
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
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 31.08.2016.
godine donio je
ODLUKU
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 razdoblje rujan – prosinac 2016. 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, počevši od 01. rujna
2016. godine.
Karlovačka županija sufinancirati će preostalih 12,5 % 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 2016.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: 402-07/16-01/01
URBROJ: 2133/09-02-16-03
Generalski Stol, 31.08. 2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.
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