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O P Ć I N S K O   V I J E Ć E 
 
1.      

 
 

REPUBLIKA HRAVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 400-08/10-01/07 
Ur. broj: 2133/09-10-01-01 
Generalski Stol, 01.06.2010. 
 
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN br.87/08) i članka  34.  Statuta općine 
Generalski Stol (GGS br. 4/09), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 7. sjednici 
održanoj dana 31.05. 2010. godine, donijelo je 
 

                                                         O D L U K U 
         o izmjeni i dopuni Proračuna općine Generalski Stol za 2010.godinu 
                                                  (Rebalans I) 
 
                                                       I 
           Proračun općine Generalski Stol za 2010. godinu utvrđuje se u visini od 
6.787.000,00 kn ( -7,85% ), a sastoji se od: 
 
O P Ć I   D I O 
 
a) Račun prihoda i rashoda  

                                                             Proračun za 2010.           Pov./ Smanj.          Novi  plan 

 
Prihodi (klasa6)                                 7.162.000,00         -163.000,00      6.999.000,00     
Prihodi od pr. nef. imov.(klasa7)            203.000,00                    0,00         203.000,00        
Rashodi (klasa3)                                3.195.000,00           131.000,00     3.336.000,00       
Rashodi za nef.imov.(klasa4)              4.090.000,00         -709.000,00      3.371.000,00 
Razlika (višak/manjak)                           80.000,00                    0,00          495.000,00 
 
b) Raspoloživa sredstva iz prethod.god.      0,00         -415.000,00       -415.000,00 
 
 c) Račun financiranja 
 
Primici od fin.imovine (klasa8)                        0,00                     0,00                   0,00 
Izdaci za fin.imovinu (klasa5)                 80.000,00                     0,00           80.000,00                      
Netto zaduživanja                                -80.000,00                     0,00          -80.000,00     
Višak/Manjak                                                0,00                     0,00                   0,00 
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       Tabelarni prikaz prihoda i primitaka sastavni je dio ove Odluke. 
 

                                                        II 
POSEBNI  DIO 
 
           Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po razdjelima i glavama, programima i 
projektima sastavni je dio ove Odluke. 
 

                                                       III 
 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom 
glasniku općine Generalski Stol. 
 
 
                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                          Dragan Kasunić 
 
                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

2. 
 
         Na temelju čl.9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 38/09 i 
79/09) te čl.34. Statuta općine Generalski Stol(GGS 4/09), Općinsko vijeće na 7. sjednici 
održanoj dana 31.05. 2010.godine donosi  
 
                         PRAVILNIK O KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU VODOVODNOG  
                                             SUSTAVA OPĆINE GENERALSKI STOL 
 

1. OSNOVNE ODREDBE 
 

                                                                  Članak 1. 
 

    Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni uvjeti za korištenje i održavanje vodovodnog 
sustava, kojim se vrši snabdijevanje potrošača pitkom vodom na području općine 
Generalski Stol. 

     Održavanje vodovodnog sustava općine Generalski Stol te redovitu opskrbu potrošača 
pitkom vodom obavlja Vlastiti pogon općine Generalski Stol (u daljnjem tekstu 
distributer). 

      Potrošačima se smatraju sve pravne i fizičke osobe koje su priključene na vodovodnu 
mrežu kojom upravlja distributer. 

 
                                                                 Članak 2. 
 
     Vodovodni sustav čine slijedeći objekti i uređaji:  vodocrpilište, vodospreme,   
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glavni cjevovodi,  razvodna mreža  sa priključcima i glavnim vodomjerima, protupožarni 
hidranti priključeni na javnu vodovodnu mrežu, zasunska i vodomjerna okna , te svi uređaji u 
funkciji zahvaćanja, pročišćavanja i distribucije pitke vode (pumpe, filteri, klorinatori). 
 
           Kućnim vodovodnim instalacijama smatraju se svi uređaji i naprave kod potrošača, a 
nalaze se iza glavnog vodomjera , te nisu u nadležnosti održavanja i odgovornosti  
distributera , što se posebno odnosi na regulatore tlaka i interne vodomjere. 
 
                                                                     Članak 3. 
                                                       
              Distributer je dužan kontinuirano opskrbljivati potrošače pitkom vodom te vodovodni 
sustav održavati u stanju funkcionalne ispravnosti. 
             Ova obaveza može prestati u slučaju više sile ( poplave, potresa, požara i sl. ) , 
dugotrajnijeg nestanka električne energije ili nepredviđene veće havarije. 
             U ovakvim slučajevima  distributer je dužan naknadno obavijestiti potrošače o 
uzrocima prekida vodoopskrbe , kao i o roku otklanjanja nedostataka. 
             U slučaju nemogućnosti opskrbe potrošača vodom  zbog većih popravaka i 
rekonstrukcija, distributer je dužan dva dana prije obavijestiti potrošače o prekidu opskrbe 
vodom. 
              Distributer može prekinuti vodoopskrbu užeg kruga potrošača bez objašnjenja , 
ukoliko se radi o bitnim i neophodnim popravcima mreže ili uređaja nastalih uslijed 
nepredviđenih kvarova ukoliko takovi popravci traju najduže 12 sati. 
 
                                                                      Članak 4. 
              
             Izradu priključka na vodovodni sustav i ugradnju glavnog vodomjera izvodi 
distributer ili drugi ovlašteni izvoditelj temeljem sklopljenog ugovora sa općinom Generalski 
Stol, s time da priključak i glavni vodomjer postaju osnovno sredstvo distributera koji ih 
preuzima na održavanje.  
                                                                   
                                                                     Članak 5. 
 
             Glavni vodomjeri se smještaju u posebno izvedenim vodomjernim oknima , 
izrađenim prema tehničkim uvjetima  distributera. Vodomjerna okna grade se na teret 
potrošača, odnosno vlasnika objekta. Uz odobrenje distributera vodomjeri se mogu ugrađivati 
i u podrumske prostorije uz uvjet da je vodomjer zaštićen od mehaničkih oštećenja, te od 
smrzavanja. Ugradnja vodomjera u podrumske prostorije dozvoljava se samo u iznimnim 
slučajevima kada ne postoji druga tehnička mogućnost smještaja vodomjera. 
 
 

2. UVJETI ZA PRIKLJUČENJE I KONTROLA VODOMJERA 
 
                                                              Članak 6. 
 

          Priključenje objekata na  vodovodnu mrežu odobrava se ako postoje tehnićke 
mogućnosti  a na osnovu pisanog ugovora između potrošača i distributera.  
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          Cijenu priključka na vodovodnu mrežu utvrđuje Općinsko vijeće posebnom 
odlukom.  

         Za pojedine objekte u pravilu izvodi se jedan priključak na  vodovodnu mrežu. Dva 
ili više priključaka može se izvesti za veće industrijske pogone, veće stambene zgrade sa 
više stubišta , ali i za privatne objekte uz međusobnu suglasnost potrošača. 
 
                                                              Članak 7. 

 
    Postavljanje kontrolnih vodomjera i uređaja za regulaciju tlaka ne dozvoljava se u 
vodomjernom oknu. Za postavljanje kontrolnih vodomjera potrebno je predvidjeti zasebnu 
pristupačnu prostoriju ili u svakom prostoru zaseban kontrolni vodomjer . 
     Sve instalacije poslije glavnog vodomjera održava potrošač na vlastiti teret. 
 
                                                             Članak 8. 
 
       Održavanje i zamjenu glavnih vodomjera obavlja distributer o svom trošku. Potrošač 
je dužan voditi računa da ne dođe do mehaničkog oštećenja ili smrzavanja vodomjera. 
Oštećenja koja nastanu krivnjom potrošača otklonit će se na teret potrošača. Oštećenje  
vodomjera utvrđuje se uz  prisustvo potrošača. 
      Kontrola ispravnosti vodomjera i baždarenje obavlja se prema važećim propisima. 
Troškove redovnog održavanja ventila ispred i iza vodomjera, te baždarenje vodomjera 
snosi distributer. 
 
Ako do potrebe baždarenja vodomjera dođe na zahtjev potrošača , ili zbog kvara 
izazvanog od strane potrošača, troškove baždarenja ili zamjene snosi potrošač. 
 
                                                           Članak 9.  
 
        Potrošač je dužan održavati prostor za smještaj vodomjera urednim, a pristup 
vodomjeru treba biti osiguran u svako vrijeme. 
Prostor za smještaj vodomjera mora biti izveden prema uputama i skicama distributera. 
Ukoliko prostor za smještaj vodomjera nije izveden sukladno uputama  neće se dozvoliti 
izvođenje priključka na javni vodovod. 
                                                  
                                                          Članak 10.    
 

           Otvaranje i zatvaranje ventila na mjestu priključenja potrošača na javnu vodovodnu 
mrežu , te ventila ispred  vodomjera u nadležnosti je distributera. 

           Ventil ispred vodomjera potrošač može zatvoriti samo u slučaju kvara vodomjera, 
ventila ili kućne instalacije, s time da je dužan u roku 24 sata nakon zatvaranja ventila o 
tome obavijestiti distributera. 
 
                                                           Članak 11. 
 
          Kod izvođenja bilo kakvih radova od strane drugih osoba, u neposrednoj blizini 
vodovodnih instalacija potrebna je suglasnost distributera, a po potrebi i uviđaj na licu 
mjesta. U slučaju oštećenja vodovodnih instalacija od strane drugih osoba ,troškove  
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sanacije snosi počinitelj, a popravak obavlja distributer ili druga ovlaštena osoba za tu 
vrstu radova, a prema ovlaštenju distributera. 
 
                                                           Članak 12. 
 
            Ovlašteni radnici distributera imaju pravo pregledati i kućne, odnosno unutarnje 
vodovodne instalacije, uređaje za regulaciju pritiska, uređaje za napajanje instalacija 
centralnog grijanja u objektima i kotlovnicama, te ostale uređaje koji mogu po procijeni 
distributera nanesti bilo kakvu štetu javnom vodoopskrbnom sustavu. 
             Ovu vrstu pregleda mogu radnici distributera obavljati na temelju posebnog 
ovlaštenja u prisustvu potrošača ili njegovog predstavnika 
 
 
3. NAPLATA  I  UVJETI OBUSTAVE ISPORUKE VODE 
 
                                                           Članak 13. 
 
            Potrošač je dužan plaćati distributeru količinu potrošene vode prema očitanim 
količinama vode na glavnom vodomjeru ( vodomjer koji baždari i održava distributer ) a 
prema važećem cjeniku općine Generalski Stol. 
            Naplata vode u stambenim zgradama sa zajedničkim vodomjerom naplaćuje se 
prema broju članova u svakoj stambenoj jedinici, s time da se popis članova dostavlja  u 
službu naplate distributera, od strane ovlaštene osobe  stanara. 
 
 
                                                          Članak 14. 
 
            Vodomjere mogu očitavati samo ovlaštene osobe distributera. 
            Potrošač mora omogućiti očitavanje  vodomjera u svako vrijeme, a mjesto pristupa 
vodomjernom oknu mora biti u svakom momentu slobodno. Ako zbog propusta potrošača 
ovlaštena osoba distributera ne može očitati potrošnju ,ostavit će pismenu obavijest u 
kojoj će naznačiti vrijeme naknadnog očitavanja vodomjera. Ako se ni tada ne može 
očitati vodomjer , utrošak će se procijeniti. Točan obračun utvrdit će se prilikom 
slijedećeg očitavanja.  
Potrošnja vode na hidrantima  može se dozvoliti samo u iznimnim slučajevima uz 
pismeno odobrenje distributera. Naplata  potrošene vode na hidrantima naplaćuje se na 
temelju procjene distributera. 
 
                                                              Članak 15. 

                                                                        
               Potrošač može potrošnju vode odjaviti ili otkazati. Odjava ima privremeni značaj, 
dok se otkaz smatra kao trajno odjavljivanje potrošnje. 
               Najavu da vodu neće koristiti određeno vrijeme potrošač mora dati pismeno i to 
najkasnije dva dana prije najavljenog prestanka potrošnje. Potrošnja vode može se otkazati 
samo za porušeni ili napušteni objekt, a odjaviti za objekt koji se privremeno ne koristi. 
               U slučaju odjave ili otkaza potrošnje vode distributer će skinuti vodomjer, zatvoriti 
vodu na priključku, te plombirati ulazni ventil. 
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              Nakon najave da vodu neće koristiti potrošač treba ispustiti vodu iz kućne instalacije, 
da bi se spriječilo eventualno smrzavanje i oštećenje vodovodne instalacije, što se posebno 
odnosi na dio instalacije koju održava distributer ( vodomjer, ventili te priključni vod ). 
 
                                                                  Članak 16. 
 
              Potrošena voda ne naplaćuje se u slijedećim slučajevima : 

1. u slučaju gašenja požara iz javnih hidranata 
2. u slučaju gašenja požara iz kućnih vodovodnih instalacija 
3. u slučaju gašenja požara sa hidranata unutar poslovnih objekata 
4. u slučaju gašenja požara iz vatrogasnih cisterni 

U slučaju iz točke 2 ,3  i 4 vatrogasci su dužni obavijestiti distributera odmah, 
a najkasnije u roku 24 sata o korištenju vode za gašenje požara. 
 
                                         Članak 17. 

                                                                       
              Svi korisnici vode iz javnih hidranata dužni su poslije upotrebe javni hidrant ostaviti 
u ispravnom stanju. Ukoliko je hidrant zbog nepravilne upotrebe od strane korisnika oštećen, 
isti će se zamijeniti ili sanirati kvar na teret korisnika. 
 
                                                                  Članak 18. 
 
               Uslijed znatnijih  poremećaja u snabdijevanju potrošača vodom iz glavnog 
vodoopskrbnog sustava ( nestanci el. energije, havarija na glavnom vodoopskrbnom 
cjevovodu ili uređajima ), distributer upućuje potrošače na štednju vode, čega se potrošači 
trebaju pridržavati. 
                U slučaju većih nestašica vode ili drugih nepredviđenih situacija koje mogu dovesti 
do poremećaja u vodoopskrbi , distributer može poduzeti mjere štednje vode pojedinim  
potrošačima ili obustaviti uopće korištenje vode, što određuje distributer uz suglasnost 
Općinskog vijeća. 
               Voda za gašenje požara može se koristiti i u slučaju ograničenja potrošnje vode. 
                                    
                                                                    Članak 19. 
 
              Obustavu isporuke vode pojedinim potrošačima  distributer može izvršiti u 
slijedećim slučajevima : 

1. više sile 
2. otkaza ili odjave potrošnje vode 
3. nastanka većeg kvara ili smetnje na kućnoj vodovodnoj instalaciji 
4. ako je prostor vodomjera ili vodomjernog okna zagađen, zatrpan ili 

nepristupačan, a potrošač ne otkloni nedostatak ni nakon usmene ili 
pismene opomene distributera 

5. ako potrošač ne plati račun za isporučenu vodu u roku tri mjeseca od dana  
dospijeća računa 

6. ako potrošač prekrši naredbu nadležnog tijela ili distributera o štednji vode 
za vrijeme nestašice vode ili smanjene potrošnje.  
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                 U slučaju neplaćanja računa za isporučenu vodu, distributer će potrošaču dostaviti 
pisanu opomenu sa upozorenjem na mogućnost iskopčanja. Ako potrošač ni u tom slučaju ne 
podmiri dospijelo dugovanje, distributer je ovlašten obustaviti isporuku vode potrošaču. 
                 Ukoliko potrošač ne dopusti djelatnicima distributera demontažu vodomjera i 
prekid tijeka vode, distributer će za osiguranje predmetnog postupka zatražiti sudsku zaštitu. 
                  U slučaju ponovnog priključenja potrošača na vodovodni sustav nakon podmirenja 
dugovanja u  cjelosti, potrošač plaća trošak ponovnog priključenja prema posebnoj odluci 
distributera. 
 
 
4.  ODRŽAVANJE I IZGRADNJA NOVIH VODOOPSKRBNIH OBJEKATA 
 
                                                                    Članak 20. 
 
                 Sa ciljem urednog, kontinuiranog i nesmetanog snabdijevanja potrošača pitkom 
vodom , distributer je dužan organizirati pravilno održavanje cjelokupnog sustava vodovoda, 
uređaja za kloriranje te cjelokupnu trasu od klorinatora do krajnjeg potrošača. 
 
                                                                    Članak 21. 
 
               Pod redovnim održavanjem vodovodnog sustava i vodovodne mreže smatraju se 
planski predviđene radnje (kontinuirani pregledi postrojenja i vodovodne mreže, ispiranje 
cjevovoda i vodospreme, kontrola ventila i hidranata) , čime se smanjuje rizik od pojave većih 
havarija , koje bi mogle dovesti do poremećaja u vodoopskrbnom sustavu. 
 

          Investicijsko održavanje obuhvaća sve veće sanacije i zahvate na vodovodnim 
instalacijama ( zamjene dijela cjevovoda, hidranata, zasuna, kućnih priključaka,  
vodomjera i sl.). U investicijsko održavanje spadaju i zamjene dijelova na postrojenjima 
(potopne i vertikalne pumpe, klorinatori, elektroinstalacije i sl.). 

                                                           
                                                                   Članak 22. 
 
            Redovna kontrola ispravnosti vode za upotrebu iz javnog vodovoda , provodi se 
kemijskim i mikrobiološkim ispitivanjima od strane ovlaštenog laboratorija, a nalazi se 
dostavljaju  distributeru vode i sanitarnoj inspekciji. U slučaju  neispravnosti vode, odmah se 
obavještavaju odgovorne osobe i sanitarna inspekcija, te se provode hitne mjere za uspostavu 
normalnih standarda kvalitete vode za piće. 
 
                                                                     Članak 23.  
 
               Izgradnja novih dionica vodovodnog sustava, kućnih priključaka, te vodoopskrbnih 
objekata može se povjeriti ovlaštenom izvođaču registriranom za takvu vrstu radova temeljem 
javnog nadmetanja. 
Radovi se moraju izvoditi u skladu sa tehničkom dokumentacijom, važećim zakonskim 
normama i standardima, uz ugradnju materijala određene kvalitete sa pripadajućim atestima i 
popratnom dokumentacijom. 
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                                                                    Članak 24. 
 
              Nakon izgradnje objekata iz čl. 23. ovog Pravilnika i obavljenog  tehničkog pregleda   
izvođač radova dužan je objekt predati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sa garancijom za 
kvalitetu radova , a u skladu sa važećim propisima , na upravljanje i daljnje održavanje 
distributeru. 
         Objekt se predaje sa cjelokupnom tehničkom dokumentacijom, katastarskim i 
geodetskim snimkom, iz čega moraju biti vidljivi stvarno izvedeni radovi te njihova 
vrijednost. 
 
                                                                    Članak 25. 
 
            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku općine 
Generalski Stol. 
 
 
                                                                                Predsjednik općinskog vijeća: 
 
                                                                                          Dragan Kasunić 
Klasa:363-01/10-01/07 
Ur.broj:2133/09-10-01-02 
 

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

 

3.  
                                    

REPUBLIKA HRAVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                          
Klasa: 021-05/10-01/7 
Ur. broj: 2133/09-01-10-03 
Generalski Stol, 01.06. 2010. 
 

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine» br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje,  109/07, 125/08 i 
36/09) i članka 14.  stavka 1. Statuta  Općine Generalski Stol (“Glasnik općine Generalski 
Stol“, br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na svojoj 7.  sjednici održanoj dana 
31. svibnja 2010. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o suradnji između Općine Generalski Stol i Općine Marčana 
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Članak 1. 
Utvrđuje se da je između kulturno – umjetničkih društava iz  Općine Generalski Stol  i 

iz Općine Marčana  uspostavljena dugogodišnja suradnja,  da su nakon toga  ostvareni 
kontakti predstavnika tih općina,  te da je obostrano izražena želja za uspostavom daljnje 
suradnje i produbljivanjem  prijateljskih odnosa i veza. 
 

Članak 2. 
Općini Generalski Stol  i Općini Marčana u obostranom je interesu  uspostavljanje  

suradnje  u kulturi, sportu,  programima namijenjenih djeci i mladima, te drugim područjima 
života i rada, kao i razmjena iskustava općinskih tijela i općinskih uprava. 
 

Članak 3. 
O suradnji Općine Generalski Stol  i Općine Marčana, sklopit će se Sporazum 

sukladan tekstu prijedloga tog Sporazuma  koji je priložen  ovoj Odluci i čini njezin sastavni 
dio. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Generalski Stol  za potpisivanje Sporazuma iz stavka 1. 
ovog članka. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Glasniku općine 

Generalski Stol. 
 
                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                         Dragan Kasunić 
 
                                 
                                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

4. 
       
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 061-01/10-01/07 
Ur. broj: 2133/09-01-10-4 
Generalski Stol, 01.06. 2010.  
 
  
Na temelju članka 9. i 11. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće 
Općine Generalski Stol na 7. sjednici održanoj dana 31.svibnja 2010. godine, donijelo je 
 
 

                                        ODLUKU  
               o dodjeli  javnih priznanja općine Generalski Stol za 2009.godinu 
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                                                            Članak 1. 
 
               Godišnje javno priznanje općine Generalski Stol  za iznimna dostignuća i 
doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, na prijedlog Odbora za dodjelu 
javnih priznanja dodjeljuje se: 
                 

1. Osnovnoj školi Generalski Stol, za izuzetne uspjehe učenika na županijskim 
natjecanjima te uloženom trudu oko uređenja škole 

2. Obrtu ''FOR'' iz G.Bukovlja, vl.Slavo Baršić, za značajan doprinos na uređenju 
vjerskih i društvenih objekata na području Općine 

3. Udruzi ''KOVAN'' iz Generalskog Stola, za izuzetan doprinos u širenju 
temeljnih ljudskih i kulturnih vrijednosti stanovništva općine Generalski Stol. 

 
 
                                                            Članak 2. 
 
                 Na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja Općinsko Vijeće dodjeljuje 
zahvalnicu Udruzi ''HVIDR-a'' Generalski Stol, za promicanje Općine kroz postignute 
rezultate na športskim natjecanjima tijekom 2009.godine. 
 
                                                          Članak 3. 
 
                  Ova Odluka  objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol a priznanja će se 
dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog Vijeća povodom Dana Općine, 13.lipnja 2010. 
godine. 
 
 
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
                                                                                     Dragan Kasunić 
 
                                             * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

5. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL                                                        
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 402-07/10-01/08 
Ur. broj: 2133/09-01-10-1 
Generalski Stol, 21. srpnja 2010.  
 
  
Na temelju članka 20. Zakona o regionalnom razvoju (NN 153/09) i čl. 34. Statuta općine 
Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 8. sjednici 
održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je 
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                                       ODLUKU  
              o sudjelovanju Općine u vlasničkoj strukturi Razvojne agencije  
                                         Karlovačke županije d.o.o. 
 
                                                            Članak 1. 
 
               Ovom odlukom potvrđuje se sudjelovanje općine Generalski Stol u vlasničkoj 
strukturi trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.  
                Večinski poslovni udio od 51% u trgovačkom društvu pripada Karlovačkoj 
županiji dok se udio općine Generalski Stol utvrđuje u visini od 1,11%, sukladno 
postotnom odnosu u broju stanovnika. 
 
                                                            Članak 2. 
 
                Učešćem u vlasništvu Agencije općina Generalski Stol sudjeluje u nadzoru 
aktivnosti Agencije sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju te u godišnjim 
troškovima rada Agencije.   
                                                          Članak 3. 
 
                  U financiranju rada Agencije u 2010.godini u ukupnom iznosu od 550.000,00 
kn općina Generalski Stol sudjelovat će razmjerno postotku preuzetog poslovnog udjela. 
                  Potrebna sredstva osigurat će se izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
za 2010. godinu. 
                                                            Članak 4. 
 
                   Financijski plan Agencije za 2011. godinu donijet će suvlasnici Agencije 
prema preuzetim poslovnim udjelima. 
  
                                                           Članak 5. 
 
                   Načelniku općine Generalski Stol daje se ovlaštenje za potpisivanje 
društvenog ugovora Razvojne agencije Karlovačke županije d.o.o. 
 
                                                             Članak 6. 
 
                     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku 
općine Generalski Stol. 
 
 
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić 
 
 
 
 
                                           * * * * * * * * * * * * * * * * 
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6. 
                                   
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL                                                          
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 402-07/10-01/08 
Ur. broj: 2133/09-01-10-2 
Generalski Stol, 21. srpnja 2010.  
 
  
Na temelju članka 15. Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i čl. 34. 
Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 
8. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je 
 
 

                                        ODLUKU  
              o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom  
                                      na području Karlovačke županije  
 
                                                            Članak 1. 
 
               Ovom odlukom prihvaća se Sporazum između Karlovačke županije i općine 
Generalski Stol o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije. 
                Tekst Sporazuma sastavni je dio ove Odluke. 
 
                                                            Članak 2. 
 
                Ovim Sporazumom utvrđuje se zajednički interes u gospodarenju otpadom u 
dijelu koji se odnosi na skupljanje, prijevoz, obradu i odlaganje otpada.                
 
                                                          Članak 3. 
 
                  Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja a primjenjuje se od dana 
puštanja u rad Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. 
 
                                                            Članak 4. 
                                                            
                   Načelniku općine Generalski Stol daje se ovlaštenje za potpisivanje 
Sporazuma iz čl. 1. ove Odluke. 
 
                                                            Članak 5. 
 
                     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku 
općine Generalski Stol. 
 
 
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić 
 
 
                                            * * * * * * * * * * * * * * * 
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7. 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL                                                          
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 402-07/10-01/08 
Ur. broj: 2133/09-01-10-3 
Generalski Stol, 21. srpnja 2010.  
  
Na temelju članka 15. Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i čl. 34. 
Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 
8. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je 
 
 
 

                                        ODLUKU  
              o pristupanju trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom 
                                                  Karlovačke županije  
 
                                                            Članak 1. 
 
               Ovom odlukom potvrđuje se pristupanje općine Generalski Stol trgovačkom 
društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. 
                 
 
                                                            Članak 2. 
 
                Temeljni kapital društva iznosi 400.000,00 kn a poslovni udio općine 
Generalski Stol utvrđuje se u visini od 1,69% temeljnog kapitala, sukladno postotnom 
odnosu u broju stanovnika. 
 
                                                            Članak 3. 
                                                            
                   Načelniku općine Generalski Stol daje se ovlaštenje za potpisivanje 
društvenog ugovora o osnivanju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. 
                   Tekst društvenog ugovora sastavni je dio ove Odluke. 
 
                                                            Članak 4. 
 
                     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku 
općine Generalski Stol. 
 
 
 
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić 
 
 
                                          * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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8. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL                                                          
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 402-07/10-01/08 
Ur. broj: 2133/09-01-10-4 
Generalski Stol, 21. srpnja 2010.  
  
Na temelju članka 15. Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i čl. 34. 
Statuta općine Generalski Stol (GGS br.4/09), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 
8. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. godine, donijelo je 
 
 

                                        ODLUKU  
              o osiguranju financijskih sredstava Centra za gospodarenje otpadom 
                                                  Karlovačke županije  
 
                                                            Članak 1. 
 
               Ovom odlukom utvrđuje se obaveza općine Generalski Stol u financiranju 
trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije sukladno 
postotnom odnosu u broju stanovnika. 
                 
 
                                                            Članak 2. 
 
                Ugovorene poslove Centra za 2010. godinu u vrijednosti od 900.000,00 kn 
općina Generalski Stol sufinancirat će u visini učešća u temeljnom kapitalu od 1,69%. 
                 Potrebna sredstva osigurat će se izmjenama i dopunama Proračuna Općine za 
2010. godinu. 
 
                                                            Članak 3. 
                                                            
                   Poslove Centra u 2011. godini u vrijednosti od 2.000.000,00 kn općina 
Generalski Stol sufinancirat će u visini učešća u temeljnom kapitalu od 1,69%. 
                  Potrebna sredstva osigurat će se Proračunom Općine za 2011. godinu. 
 
                                                            Članak 4. 
 
                     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku 
općine Generalski Stol. 
 
 
                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Dragan Kasunić 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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9. 
 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                      
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL                                                      
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 944-01/10-01/08 
URBROJ: 2133/09-01-10-6 
Generalski Stol, 21.srpnja 2010. 
 
 
Na temelju 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08) i članka 34. Statuta općine Generalski 
Stol (GGS br. 04/09), Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2010. 
godine donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 224/2 i 225 k.o. Generalski Stol 

 
 

Članak 1. 
 
          Ovom odlukom dozvoljava se prijenos prava vlasništva građevinskog zemljišta 
k.č.br. 224/2 površine 458 čhv i k.č.br. 225 površine 870 čhv, sve k.o. Generalski Stol, 
na Osnovnu školu Generalski Stol. 
 

Članak 2. 
 

          Zemljište iz članka 1. u vlasništvu je općine Generalski Stol a prenosi se bez 
naknade u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju školske športske dvorane. 
 
                                                         Članak 3. 
 
           Ovlašćuje se načelnik Općine za potpisivanje ugovora o prijenosu prava 
vlasništva. 
                                                         Članak 4. 
 
          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku općine 
Generalski Stol“. 
 
 
 
 
                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
                                                                                        Dragan Kasunić 
 
 
 
                                             * * * * * * * * * * * * * * * * 
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10. 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                                    
OPĆINA GENERALSKI STOL                                                       
OPĆINSKO VIJEĆE  
Klasa: 400-08/10-01/08 
Ur.broj: 2133/09-01-10-5 
Generalski Stol, 21. srpnja 2010. 
 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) i članka 34. 
Statuta općine Generalski Stol (GGS br. 4/09) Općinsko vijeće općine Generalski Stol na  8. 
sjednici održanoj dana  20.  srpnja  2010. godine donijelo je 
 
     O D L U K U 
 
       o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za 
          razdoblje od 01.01. – 30.06. 2010. godine 
      
               I 
 
 Utvrđuje se obračun Proračuna općine Generalski Stol za razdoblje od 01.01. – 30.06. 
2010. godine sa slijedećim stanjem: 
 
 
 

1. Ukupno ostvareni prihodi     3.138.894,26 kn     
      

 
2. Ukupno ostvareni rashodi      2.247.465,43 kn 

 
 
3.   Višak prihoda                                                     891.428,83 kn 
  

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

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

Generalski Stol». 
 
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
            Dragan Kasunić 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
      
         
       

 
                
 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
 
                             
        



 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
                             
        
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
      
         
       

 
                             
         
          
 



  
  
 


