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1.

OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/11-01/16
Ur. broj: 2133/09-11-01-01
Generalski Stol, 29. studenog 2011.
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 16. sjednici
održanoj dana 28. studenog 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Generalski Stol za 2011.godinu(Rebalans I)
I
Proračun općine Generalski Stol za 2011. godinu utvrđuje se u visini od
4.517.000,00 kn ( -23,18% ), a sastoji se od:
OPĆI

DIO

a) Račun prihoda i rashoda
Prihodi (klasa6)
Prihodi od pr. nef. imov.(klasa7)
Rashodi (klasa3)
Rashodi za nef.imov.(klasa4)
Razlika (višak/manjak)

Proračun za 2011.

5.677.000,00
203.000,00
3.261.000,00
2.550.000,00
69.000,00

Pov./ Smanj.

-1.390.000,00
27.000,00
114.000,00
-1.470.000,00
0,00

Novi plan

4.287.000,00
230.000,00
3.375.000,00
1.080.000,00
62.000,00

b) Račun financiranja
Primici od fin.imovine (klasa8)
Izdaci za fin.imovinu (klasa5)
Netto zaduživanja
Višak/Manjak

0,00
69.000,00
-69.000,00
0,00

0,00
-7.000,00
0,00
0,00

0,00
62.000,00
-62.000,00
0,00

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka sastavni je dio ove Odluke.
POSEBNI DIO

II

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

Glasnik općine Generalski Stol
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2.
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-01/11-01/16
Ur. broj: 2133/09-11-01-02
Generalski Stol, 29. studenog 2011.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» broj 26/03, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11 te članka 34.
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.04/09 ) Općinsko vijeće
općine Generalski Stol na 16. sjednici održanoj dana 28. studenog 2011. godine donijelo je
PROGRAM
izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2011. godinu (rebalans I)
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Generalski Stol za razdoblje od 1.1. 2011. godine do 31.12. 2011. godine
za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova sa procjenom
troškova, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa sa naznakom
izvora financiranja djelatnosti.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog Programa u 2011. godini iznose
1.070.000,00 kn.

II

JAVNE POVRŠINE
Članak 2.

Proračunom općine Generalski Stol za 2011. godinu predviđeno je 110.000,00 kn za
uređenje javnih površina i to za izradu projektne dokumentacije za uređenje centra Općine – I
faza (odvodnja, ugibališta, parkirališta, nogostupi).
Za navedene namjene planirana su vlastita sredstva Općine.
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NERAZVRSTANE CESTE
Članak 3.

Programom se planiraju radovi na izgradnji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na
području općine Generalski Stol.
U 2011. godini asfaltirati će se nerazvrstane ceste u MO Generalski Stol, površine 600
m2, i MO Erdelj površine 400 m2.
U Proračunu za 2011. godinu predviđeno je za navedene namjene 100.000,00 kn.
Sredstva se osiguravaju iz Proračuna općine, komunalnog doprinosa i kapitalne pomoći
Karlovačke županije.
IV

JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Programom se planira izgradnja mreže javne rasvjete potpuno ili djelomično u
naseljima koja istu još nemaju.
Proračunom za 2011. godinu predviđeno je 60.000,00 kn u svrhu izgradnje i
rekonstrukcije javne rasvjete, a dinamika i realizacija izgradnje ovisit će o raspoloživim
financijskim sredstvima, te izdanim energetskim suglasnostima. Za ovu namjenu planirana su
vlastita sredstva Općine.
V

OPSKRBA PITKOM VODOM
Članak 5.

Programom se planira izvođenje kućnih priključaka na izgrađenim cjevovodima.
Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 800.000,00 kn a sredstva se osiguravaju iz
Proračuna općine te kapitalne donacije Karlovačke županije.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol, a primjenjuje se od
01.siječnja 2011. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić

Glasnik općine Generalski Stol
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3.

Općinsko vijeće
Klasa: 363-01/11-01/16
Ur. broj: 2133/09-11-01-03
Generalski Stol, 29. studenog 2011.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) te članka 34. Statuta
općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol broj 4/09), Općinsko vijeće općine
Generalski Stol na 16. sjednici održanoj dana 28. studenog 2011. godine donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2011. godinu (rebalans I)
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u općini Generalski Stol za 2011.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opseg radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta na području Općine za 2011. godinu sa iskazom financijskih sredstava
potrebnih za njegovo ostvarenje.
Pod opsegom radova iz prethodnog stavka podrazumijevaju se način, normativi i ostali
uvjeti obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti u održavanju uređenog građevinskog
zemljišta:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje vodoopskrbne mreže.
- održavanje groblja
Članak 2.
Za ostvarenje radova iz Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
927.000,00 kn.
Iznos iz prethodnog stavka čine sredstva Proračuna općine Generalski Stol za 2011.
godinu.
Sredstva Proračuna iz prethodnog stavka osigurat će se prihodima od komunalne
naknade, prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti (opskrba pitkom vodom) i ostalim
prihodima.
Članak 3.
Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
podrazumijeva se skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određenu deponiju te čišćenje i
uklanjanje snijega sa javnih površina.
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Članak 4.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.
Članak 5.
Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz
naselje i nerazvrstanih cesta.
Članak 6.
Pod održavanjem vodoopskrbne mreže podrazumijeva se održavanje vodovodne
mreže i objakata vodospreme i vodocrpilišta.
Članak 7.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i objekata za
ispraćaj pokojnika.
II

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Članak 8.

Čišćenje javnih i prometnih površina od snijega vrši se tako da u svakom mjesnom
odboru ceste čiste ralicama koje su u vlasništvu Općine, a izvoditelj radova potpisuje ugovor
o vučenju ralice. Za 2011.godinu utvrđena je naknada za posao čišćenja snijega ralicom u
iznosu od 30,00 kn po očišćenom kilometru javne površine, a isplaćuje će se u neto iznosu u
korist računa izvoditelja dok propisane poreze i doprinose podmiruje Općina. U Proračunu
općine Generalski Stol na stavci zimske službe predviđeno je 50.000,00 kn.
Za odvoženje komunalnog otpada sa javnih površina planira se utrošiti 65.000,00 kn,
uređenje javnih površina 80.000,00 kn te za usluge higijeničarske službe 5.000,00 kn.
III

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 9.

Pod pojmom tekućeg održavanja asfaltiranih prometnih površina smatra se uklanjanje
oštećenja koja se nazivaju udarne rupe, te obnova i opremanje prometnica vertikalnom i
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horizontalnom signalizacijom. Pod pojmom tekućeg održavanja neasfaltiranih prometnih
površina podrazumijevamo njihovo nasipavanje agregatom odgovarajućih frakcija.
Neasfaltirane površine nasipavaju se najmanje jednom u godini.
Na mjestima gdje bi zbog stalnog nasipavanja materijala došlo do podizanja nivelete
prometne površine, potrebno je prije novog nasipavanja ukloniti ostatke prethodnog, te
osigurati otjecanje oborinskih voda.
Proračunom Općine za 2011. godinu predviđeno je 195.000,00 kn za održavnje
nerazvrstanih cesta.
IV

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Članak 10.

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

ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE
Članak 11.

Za tekuće održavanje vodoopskrbne mreže, vodospreme i vodocrpilišta te najma
radnog stroja u djelokrugu rada Vlastitog pogona, Proračunom općine za 2011.godinu
predviđeno je 217.000,00 kn.
VI

ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 12.

Za tekuće poslove na održavanju groblja (redovna košnja, nabava sadnica, održavanje
objekata za ispraćaj pokojnika) Proračunom za 2011. godinu predviđeno je 50.000,00 kn.
Članak 13.
Općinski načelnik ovlašten je za provedbu ovog Programa, sukladno ostvarenju
planiranih proračunskih prihoda u 2011. godini.
Članak 14.
Ovaj Program objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol, a primjenjuje se od
01. siječnja 2011. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić

Glasnik općine Generalski Stol
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4.

OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/11-01/16
Ur.broj: 2133/09-01-11-04
Generalski Stol, 29. studenog 2011.
Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „ NN“ br.26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11 , ) te članka 34. Statuta općine Generalski Stol
( „GGS“ br. 4/09), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj dana 28.studenog 2011.g. donijelo je
ODLUKU
o komunalnoj naknadi općine Generalski Stol
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnoj naknadi ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se za područje općine
Generalski Stol:
- uvjeti za plaćanje komunalne naknade u općini Generalski Stol
- naselja i dijelovi naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada
- područja zona i koeficijent zone ( Kz)
- koeficijent namjene ( Kn) za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu
poslovne djelatnosti
- nekretnine koje se potpuno ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može potpuno ili djelomično
osloboditi komunalne naknade
- rokovi plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
Komunalna naknada prihod je proračuna općine Generalski Stol. Sredstva ostvarena naplatom
komunalne naknade namijenjena su za financiranje slijedećih komunalnih djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja
- javna rasvjeta.
II OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 3.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
- stambenog prostora
- poslovnog prostora
- garažnog prostora
- građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
- neizgrađenog građevinskog zemljišta.
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Članak 4.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz prethodnog članka koje se nalaze unutar
građevinskog područja naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja
naselja, na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. stavke 3. 4 i 6. Odluke i
koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i
vodom prema mjesnim prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture općine Generalski Stol.
Članak 5.
Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 3. ove odluke ( pravna ili fizička osoba), dužan je
u roku 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Generalski Stol.
Članak 6.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
- kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane ( vojarne, vježbališta i sl. )
- koje se upotrebljavaju za djelatnost predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja,
- koje se koriste za obavljanje djelatnosti iz područja kulture i športa
- koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i županije
- koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi
- koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerske i obrazovne djelatnosti
- za građevinska zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice
- u vlasništvu općine čije se održavanje financira iz proračuna općine osim nekretnina koje se
dane u zakup odnosno najam.
III RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 7.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel za kalendarsku godinu do 31.
ožujka tekuće godine, ako se na osnovi Odluke općinskog vijeća mijenja njezina visina u odnosu na
prethodnu godinu.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje visina komunalne naknade po m2 obračunske
površine i mjesečni iznos komunalne naknade.
Komunalna naknada plaća se polugodišnje, a najkasnije do 15-tog u mjesecu za proteklo
polugodište, s tim da se za 2. polugodište plaća do 15-tog prosinca tekuće godine.
Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju
od plaćanja komunalne naknade.
Članak 8.
Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava se u postupku i na način određen propisima o
prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.
Protiv rješenja može se izjaviti žalba Upravnom tijelu karlovačke županije, nadležnom za
poslove komunalnog gospodarstva.
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Članak 9.
IV VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o :
- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina
- vrsti nekretnine iz članka 3. Ove Odluke
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po
jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine ( „NN.40/97, 117/05), a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne
površine.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice- boda ( B) određene u kunama po m2 ( u daljnjem tekstu
vrijednost boda)
2. koeficijenta zone ( Kz )
3. koeficijenta namjene ( Kn) ili KN= B x Kz x Kn x m2
Članak 10.
Vrijednost boda ( B) određuje se Odlukom općinskog vijeća općine Generalski Stol do kraja
studenog tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.
Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije do kraja
studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u narednoj godini vrijednost boda se ne
mijenja.
Članak 11.
Koeficijent zone određuje se prema stupnju komunalne opremljenosti odnosno stupnju
izgrađenosti :
- objekata za javnu rasvjetu
- objekata za opskrbu pitkom vodom
- prometnica( makadam, asfalt).
Članak 12.
Koeficijent zone 1,00 imaju slijedeća naselja ( I zona ):
- Generalski Stol, Dobrenići, Erdelj, Gorinci, Skukani, Tomašići, Radočaji, Gornji Zvečaj,
Gradišće, Lipa, Lipov Pesak, Protulipa, Trnovo
Naselja u ovoj zoni imaju javnu rasvjetu, vodovodnu mrežu i asfaltirane puteve kroz naselja ili
u blizini naselja.
-

Koeficijent zone 0,80 imaju slijedeća naselja ( II zona ) :
Duga Gora, Mateško Selo, Jankovo Selište, Keići, Petrunići, Goričice Dobranske, Gornje
Bukovlje, Donje Bukovlje, Crno Kamanje, Brcković Draga, Mrežnički Brest, Sarovo.
Članak 13.

Koeficijent namjene ( Kn ) ovisi o vrsti nekretnine iz članka 3. Ove Odluke i iznosi za
- stambeni prostor ……….. 1,00
- garažni prostor ……………1,00
- neizgrađeno građevinsko zemljište …… 0,05.
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Članak 14.
1. Koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja djelatnosti za :
-

poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ………………..1,00
poslovni prostor koji služi za uslužne djelatnosti
(trgovina, ugostiteljstvo, obrtničke usluge, servisi)….……………….1,50
skladišni prostor………………………………………………………………………..1,50
poslovni prostor za urede (odvjetničke, javnobilježničke
mjenjačnice, banke, pošte, osiguranja) ……………………………………2,50
poslovni prostor za smještaj turista (hoteli, apartmani) …………..2,00
građevinsko zemljište za obavljanje poslovne djelatnosti ………..0,10

2. Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u
slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini , Kn se
umanjuje za 50% ali ne može biti manji od Kn za stambeni prostor.
3.Za motele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti
veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u motelima, apartmanskim
naseljima i kampovima koji se nalaze na području općine Generalski Stol.
Članak 15.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 2. Ove odluke.
Programom se obvezatno utvrđuje:
- opis i opseg održavanja s procjenom, pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se Odlukom općinskog vijeća upotrijebiti u
svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.
Članak 16.
Jedinstveni upravni odjel može u pojedinačnim slučajevima na zahtjev stranke odobriti
privremeno oslobođenje od plaćanja komunalne naknade u slijedećim slučajevima:
-osobe koje primaju stalnu socijalnu pomoć
-staračka domaćinstva (bračni par ili samac starosti preko 65 godina) slabijeg materijalnog statusa.
Članak 17.
Iznos sredstava za slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobođenja od plaćanja komunalne
naknade, namiriti će se iz sredstava Proračuna općine.
Članak 18.
Za stambeni prostor za koji ne postoji podatak o stvarnoj površini, obračun komunalne naknade
vršit će se na temelju obračunske osnovice od 50 m2.
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Članak 19.

Fizička i pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi čl. 5. Ove Odluke kazniti će se novčanom
kaznom u iznosu od godišnje komunalne naknade.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz prethodnog stavka pokreće
Jedinstveni upravni odjel.
VI ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „ Glasniku općine Generalski Stol “ , a
primjenjivati će se od 1.siječnja 2012.g.
Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi donesena 4.ožujka 2003.godine
(Glasnik općine Generalski Stol 01/2003).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić

5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/11-01/16
Ur. broj: 2133/09-11-01-05
Generalski Stol, 29. studeni 2011.
Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), Općinsko vijeće na 16. sjednici održanoj
28. studenog 2011. godine donijelo je

ODLUKU

o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
članak 1.
Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) za izračun mjesečnog iznosa komunalne
naknade, određuje se u visini od 0,25 kn/m2.
članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku općine
Generalski Stol Glasniku a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.godine.
Ovom odlukom prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda od 04.ožujka
2003.godine (Glasnik općine Generalski Stol br.01/2003).
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragan Kasunić
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6.
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/11-01/16
Ur. broj: 2133/09-11-01-06
Generalski Stol, 29. studeni 2011.
Na temelju članka 50. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 04/09), Općinsko vijeće na
16. sjednici održanoj 28. studenog 2011. godine donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika
za razdoblje I – VI 2011.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj
2011. godine.
Članak 2.
Izvješće o radu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
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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