GLASNIK

OPĆINE GENERALSKI STOL
Izlazi po potrebi

Broj 2

Godina 2014.

Datum: 24. ožujka 2014.

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

___________________________________________________________________________

OPĆINSKO

VIJEĆE

1. ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE ZA 2013.GODINU
2. PRIHVAĆANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE
UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU
3. PRIHVAĆANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013.GODINU
4. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE ZA
2014.GODINU
5. ODLUKA O DOPUŠTENOM PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU
OPĆINE
6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA RAZDOBLJE LIPANJ – PROSINAC 2013.GODINE
7. PRIHVAĆANJE ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE U 2013.GODINI
8. PRIHVAĆANJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ZA 2014.GODINU

**************
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1.

Na temelju članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna (NN br. 24/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (GGS br.
1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 07. sjednici održanoj dana 20. ožujka
2014. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Generalski Stol za 2013. godinu

I
Prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za
2013. godinu sa stanjem kako slijedi:
PLANIRANO 2013.
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Manjak prihoda tekućeg razdoblja
Višak prihoda iz prethod.razdoblja
Rezultat poslovanja za 2013. god.
– manjak prihoda

5.938.000,00
5.938.000,00

OSTVARENO 2013.

INDEX

5.441.998,90
5.722.364,43
280.365,53
77.709,79

91,6
96,4

202.655,74
II

Pokriće iskazanog manjka prihoda poslovanja za 2013. godinu osigurat će se
izmjenama i dopunama Proračuna općine Generalski Stol za 2014.godinu.
III
Godišnji izvještaj sastoji se od: Općeg dijela proračuna koji sadrži Račun prihoda i
rashoda te sažetak, Posebnog dijela proračuna koji sadrži izvršenje rashoda po
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, obrazloženje ostvarenja prihoda i
rashoda te izvještaj o korištenju sredstava proračunske pričuve.
Tabelarni prikaz godišnjeg izvještaja sastavni je dio ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku općine
Generalski Stol.
Klasa: 400-05/14-01/07
Ur. broj: 2133/09-14-01-06
Generalski Stol, 21. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Glasnik općine Generalski Stol
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2.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,
144/12 i 94/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol
br.01/13 ) Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 07. sjednici održanoj dana 20. ožujka
2014. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2013. godinu
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvještajem utvrđuje se izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Generalski Stol za 2013. godinu za:
- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom.
Članak 2.
Ukupno planirana sredstva sukladno izmjenama i dopunama programa u 2013. godini
iznose 1.113.000,00 kn a realizirano je do kraja godine ukupno 1.107.177,90 kn.
Ukupno realizirana sredstva osigurana su iz redovnih proračunskih sredstava,
komunalnog doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu te pomoći
iz županijskog proračuna.
II

JAVNE POVRŠINE

Opis
Zemljište za poslovne
namjene u G.Stolu

Članak 3.

Planirana sredstva
150.000,00

Realizirana sredstva
149.033,00

Glasnik općine Generalski Stol
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NERAZVRSTANE CESTE
Članak 4.

Opis
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u
MO: Generalski Stol, Mrež.Brest,
Lipa, Erdelj II ukupne dužine od
2.760 metara

IV

JAVNA RASVJETA

Opis
Rekonstrukcija javne
rasvjete u naseljima
Petrunići, Dobrenići i
Erdelj

V

Planirana sredstva
893.000,00

Realizirana sredstva
892.038,04

Članak 5.
Planirana sredstva
50.000,00

Realizirana sredstva
48.475,00

OPSKRBA PITKOM VODOM
Članak 6.

Opis
Izvođenje kućnih
priključaka

Planirana sredstva
20.000,00

Realizirana sredstva
17.631,86

Članak 7.
Ovaj Izvještaj objavit će se u ''Glasniku općine Generalski Stol''.
Klasa: 363-01/14-01/07
Ur. broj: 2133/09-14-01-03
Generalski Stol, 21. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Glasnik općine Generalski Stol
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3.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,144/12 i
94/13) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol broj 4/09),
Općinsko vijeće općine Generalski Stol na 07. sjednici održanoj dana 20.ožujka 2014. godine
donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u općini Generalski Stol za 2013. godinu
I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u općini Generalski Stol za 2013.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opseg radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta na području Općine za 2013. godinu sa iskazom financijskih sredstava
potrebnih za njegovo ostvarenje. Održavanje komunalne infrastrukture odnosi se na:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje vodoopskrbne mreže
- održavanje groblja.
Članak 2.
Ukupno planirana sredstva sukladno izmjenama i dopunama programa u 2013.godini
iznose 1.289.000,00 kn a ukupno je realizirano ukupno 1.258.562,46 kn.
Sredstva za ostvarenje Programa osigurana su Proračunom za 2013.godinu iz:
redovnih proračunskih sredstava, prihoda od komunalne naknade, naknade za korištenje
prostora hidroelektrane, prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti (opskrba pitkom vodom) i
naknade za koncesije.
II

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
Članak 3.

Opis
Zimska služba
Odvoz komunalnog otpada
Održavanje javnih površina

III

Planirana sredstva
378.000,00
72.000,00
35.000,00

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 4.

Realizirana sredstva
377.806,32
71.269,90
26.124,63
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Opis
Nabava i prijevoz sipine, sanacija
udarnih rupa, prometna
signalizacija

IV

Planirana sredstva
188.000,00
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Realizirana sredstva
181.262,43

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Članak 5.

Opis
Poslovi održavanja rasvjetnih
tijela i utrošak el.energije

V

Planirana sredstva
377.000,00

Realizirana sredstva
366.360,15

ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE
Članak 6.

Opis
Poslovi održavanja vodovodne
mreže, vodospreme,
vodocrpilišta, analiza vode i
najam radnog stroja

VI

Planirana sredstva
195.000,00

Realizirana sredstva
192.455,28

ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 7.

Opis
Uređenje groblja G.Stol –
plato ispred mrtvačnice

Planirana sredstva
44.000,00

Realizirana sredstva
43.283,75

Članak 8.
Ovaj Izvještaj objavit će se u ''Glasniku općine Generalski Stol''.
Klasa: 363-01/123-01/07
Ur. broj: 2133/09-12-01-04
Generalski Stol, 21.ožujka 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
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4.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12) i članka 33.
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br. 1/13), Općinsko vijeće općine Generalski Stol na
07. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna općine Generalski Stol za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka o izvršavanju Proračuna općine Generalski Stol
sa 6.sjednice Općinskog vijeća od 23. prosinca 2013.godine (Glasnik br. 7/13) na način da
dosadašnji članak 11. postaje članak 12. a tekst novog članka 11. glasi:
''Općina se može dugoročno zadužiti preuzimanjem kredita za investicije planirane općinskim
Proračunom uz odobrenje Općinskog vijeća i prethodne suglasnosti Vlade Republike
Hrvatske. Ukupna godišnja obaveza po osnovi preuzetog zaduženja može iznositi najviše do
20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za
prihode iz čl.88.stavak 4. Zakona o proračunu.
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg
reprogama ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima uzimanjem novih
kratkoročnih kredita, isključivo za svladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva
sredstava i dospiječa obaveza''.
Opseg zaduživanja utvrdit će se po završnim financijskim izvještajima za 2013.godinu i o
tome će se donijeti posebna odluka Općinskog vijeća.
Članak 2.
Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna općine Generalski Stol ne mijenjaju se i
ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku općine
Generalski Stol''
Klasa: 400-08/14-01/07
Ur. broj: 2133/09-14-01-06
Generalski Stol, 21. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Glasnik općine Generalski Stol
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5.
Na temelju članka 86a. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 11. Odluke o izvršavanju
proračuna općine Generalski Stol za 2014.godinu, Općinsko vijeće na 07. sjednici održanoj 20. ožujka
2014. godine donijelo je
ODLUKU
o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu Općine
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se kratkoročno zaduživanje Općine do 31.12.2014.godine radi
osiguranja likvidnosti Proračuna u razdobljima u kojima su raspoloživa novčana sredstava nedostatna
za podmirenje obaveza iz poslovanja, uslijed različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza.
Članak 2.
Kratkoročno financijsko zaduženje osigurat će se sklapanjem Ugovora o dopuštenom
prekoračenju po poslovnom računu sa matičnom bankom, Privrednom bankom Zagreb, uz slijedeće
ponuđene uvjete:
Dozvoljeno prekoračenje
Kamata na prekoračenje
Naknada za obradu zahtjeva
Naknada za odobrenje i korištenje
Naknada za rezervaciju sredstava
Osiguranje

200.000,00 kn
6,9%
0,3% jednokratno, najmanje 1.000,00 kn
1,2% jednokratno, najmanje 500,00 kn
0,25% godišnje, najmanje 1.000,00 kn
Mjenica i zadužnica
Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol.
Klasa: 450-05/14-01/07
Ur. broj: 2133/09-14-01-07
Generalski Stol, 21. ožujak 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

Glasnik općine Generalski Stol
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6.
Na temelju članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 01/13), Općinsko vijeće na 07.
sjednici održanoj 20. ožujka 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje VI – XII 2013. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje lipanj – prosinac
2013. godine.
Članak 2.
Izvješće o radu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol.
Klasa: 021-01/14-01/07
Ur. broj: 2133/09-14-01-05
Generalski Stol, 21.ožujak 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
*************

7.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04,
79/07,38/09 i 127/10) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski
Stol br.01/03), Općinsko vijeće na svojoj 07. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2014. godine
donosi
ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL U 2013.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 (1revizija 2013.)
8. Plana zaštite od požara na području općine Generalski Stol (1.revizija 2013.)
9. Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području
Karlovačke županije za 2013.godinu
10. Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području općine Generalski Stol,
od 05.srpnja 2013.godine.
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 2013. godine Stožer se nije imao potrebe sastajati. Članovi Stožera pozivaju
se u pravilu putem Županijskog centra 112.
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Općina Generalski Stol sukladno zakonskim propisima ima izrađenu Procjenu ugroženosti
civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijski
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 55 članova
- Ambulanta opće medicine, Generalski Stol, 2 zaposlena
- Veterinarska stanica, 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)
- Lovačko društvo Sokol, Perjasica (područje J.Selišta, Keići, M.Brest, Petrunići,
M.Selo)
- Lovačko društvo GAJ, Zvečaj, (područje G.Zvečaj, Lipa, Protulipa, Lipov Pesak i
dio Goričice Dobranske)
- Lovačko društvo Družac, Bosiljevo (područje Gorinci, Tomašići, Skukani, Radočaji,
C.Kamanje).
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

Broj 2 – 2014.

Glasnik općine Generalski Stol

strana 11

- 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 2013. godini imao ukupno 14 intervencija, od koje je jedna
obustavljena u tijeku polaska na intervenciju. Po klasifikaciji vrsta intervencija je odrađeno 2
požara niskog raslinja, 2 požara objekata, 2 šumska požara, 1 ispumpavanje vode, 4
tehničke intervencije, 1 požar dimnjaka i 1 požar smeća.
DVD Bukovlje je u 2013. godini imao ukupno 8 intervencija. Po klasifikaciji vrsta
intervencija je odrađeno 3 požara niskog raslinja, 4 požara objekata te 1 požar vozila.
Općina Generalski Stol sufinancira programske aktivnosti Hrvatskoj gorskoj službi
spašavanja. U 2013.godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a. Iz proračuna Općine
za 2013 godinu isplaćeno im je 5.000,00 kuna.
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
1.

2.

3.

OPIS POZICIJE U PRORAČUNU
VATROGASTVO
(opremanje, angažiranje i dr.
VZ-a i dva DVD-a)
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST
(Crveni križ, GSS)
OPERATIVNI troškovi
UKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

Planirano za
2013.
(kn)
200.000,00

Realizirano u
2013.
(kn)
160.000,00

Planirano za
2014. (kn)

25.000,00

20.000,00

25.000,00

5.000,00
230.000,00

0,00
180.000,00

5.000,00
230.000,00

200.000,00
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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.
U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i
suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u slijedećem razdoblju
treba težiti daljnjem i ravnomjernijem razvoju svih komponenti da se postigne što veća razina
operativnosti.
Općina Generalski Stol u 2013.godini izdvojila je sredstva za razvoj sustava zaštite i
spašavanja u iznosu od 180.000,00 kn sukladno zakonskim obvezama - čl. 28. i čl. 29.
Zakona o zaštiti i spašavanju a također je i u proračunu za 2014. godinu izvršila obvezu
osiguranja sredstava za razvoj sustava zaštite i spašavanja u iznosu od 230.000,00 kn.
KLASA: 801-01/14-01/07
URBROJ: 2133/09-01-14-08
Generalski Stol, 21.ožujka 2014.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić

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

8.
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br.
174/04,79/07, 38/09 i 127/10) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine
Generalski Stol br. 01/13) Općinsko vijeće na svojoj 07. sjednici održanoj dana 20.ožujka
2014. donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE GENERALSKI STOL ZA 2014. godinu
1. Definiranje sudionika zaštite i spašavanja na području Općine i djelovanje sustava
zaštite i spašavanja
CILJ: Definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima Općina raspolaže u slučaju
pojave ugroze i uspostava sustava javnih ovlasti i nadležnosti, odnosno jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava.
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Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti i spašavanj sudionici zaštite i spašavanja su:
- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- središnja tijela državne uprave,
- operativne snage zaštite i spašavanja koje čine: stožer zaštite i spašavanja,
- službe i postrojbe tijela državne uprave i zapovjedništva i postrojbe vatrogastva .
Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti
planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka
katastrofe i velike nesreće te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je
proglašena katastrofa.
Prema članku 9. Zakona o zaštiti i spašavanju operativnim snagama zaštite i
spašavanja na razini Općine kao jedinice lokalne samouprave rukovodi i koordinira općinski
načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja općine Generalski Stol.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja Općine.
U vezi pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga te provođenja mjera zaštite i
spašavanja od poplava, potresa, ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko tehnoloških
nesreća s opasnim tvarima te od epidemija i sanitarne opasnosti, provode se postupci
utvrđeni ''Planom zaštite i spašavanja na području općine Generalski Stol'' (Glasnik
br.1/2011).
2. Opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja
CILJ: Povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje
u katastrofama i nesrećama.
Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe
Vatrogasna zajednica općine Generalski Stol osnovana je 22. veljače 2008. godine.
Zapovjedništvo VZ obavlja sljedeće poslove:
- donosi, prati i ostvaruje Operativni program aktivnosti posebnih mjera zaštite od
požara,
- analizira stanja vatrogasnih postrojbi i intervencija,
- ustrojava i prati evidenciju operativnih članova vatrogasnih organiziacija i
vatrogasnih sudaca,
- prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara,
- brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova,
- organizira vatrogasna natjecanja, rad vatrogasnih kampova i rad s mladeži,
- prati i stručno-tehnički pomaže zapovjedništvima vatrogasnih postrojbi,
- predlaže Skupštini i Predsjedništvu donošenje normativnih akata Zajednice.
U cilju učinkovitog izvršenja ove zadaće, potrebno je:
-

prema prijedlogu Zapovjednika vatrogasnih postrojbi i dinamici odobrenom od
strane Stožera zaštite i spašavanja izvršiti opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje prema Planu zaštite od požara.
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Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja, prema članku 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br. 40/08) osniva se u svakoj općini, a aktivira se
kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Načelnik stožera zaštite i spašavanja je zamjenik načelnika općine. Državna uprava za
zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac sukladno mogućnostima u odnosu na druge
prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, dužan je stožeru zaštite i spašavanja općine
pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktivan.
Ovlasti i dužnosti Stožera za zaštitu i spašavanje su:
- razmatranje stanja zaštite i spašavanja i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja;
- utvrđivanje izvora i načina financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom području;
odlučivanje o primjeni Plana zaštite i spašavanja Općine u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i veće nesreće;
- procjenjivanje ugroza, rizika, opasnosti i mogućih šteta od ugroza te davanje konačnog
prijedloga na procjenu ugroženosti te plan zaštite i spašavanja za područje nadležnosti
(općine);
- usklađivanje mjera u provođenju Plana zaštite i spašavanja Općine;
procjenjivanje potreba i osiguravanje materijalno tehničkih sredstava za rješavanje
ugroza;
- provođenje mobilizacije za potrebe sustava zaštite i spašavanja;
- izrada i podnošenje izvješća o primjeni Plana zaštite i spašavanja;
- rukovođenje i zapovijedanje operativnim snagama zaštite i spašavanja;
- koordiniranje djelovanja drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja;
- informiranje operativnih snaga i drugih sudionika u aktivnostima zaštite i spašavanja;
- praćenje tijeka provođenja aktivnosti i mjera na saniranju posljedica;
- izvješćivanje javnosti;
- razmjenjivanje informacija s nadležnim tijelima županije;
- traženje/davanje pomoći u slučaju katastrofa i većih nesreća,
- poduzimanje drugih mjera određenih Planom zaštite i spašavanja Općine.
U suradnji sa DUZS – Područni ured Karlovac potrebno je planirati:
- obuku članova Stožera zaštite i spašavanja u skladu s planom i programom obuke
Stožera;
- opremanje članova Stožera osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima predviđenim u proračunu Općine.
Gorska služba spašavanja

U pripremi i provedbi aktivnosti i mjera u zaštiti i spašavanju posebno je ustrojena
služba od javnog značaja – Hrvatska gorska služba spašavanja, a temeljem Zakona o
zaštiti i spašavanju i Zakona o gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06.), koja je
organzirana na razini Republike Hrvatske.
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Na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju se
stanice gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenih interesa između
jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i HGSS.
Osnovne zadaće Gorske službe spašavanja je spašavanje i zaštita ljudskih života
u planinama i nepristupačnim područjima te drugim izvanrednim okolnostima.
Na području naše Općine nije organizirana stanica Gorske službe spašavanja
zbog kadrovskih i drugih nemogućnosti, ali je osnovana Gorska služba spašavanja –
stanica Ogulin koja pokriva područje naše Općine. Općina Generalski Stol sklopila je
2007. godine Sporazum sa Gorskom službom spašavanja – stanica Ogulin, te prema
zahtjevima iste sufinancira sredstva za djelovanje i održavanja hladnog pogona Stanice
temeljem zajednički utvrđenog interesa.

3. Financiranje sustava zaštite i spašavanja
CILJ: Racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja.
Prema čl. 28. Zakona o zaštiti i spašavanju, potrebno je utvrditi izvore i način
financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom području.
Slijedom navedenog, u skladu sa ostalim propisima, u Proračunu općine ugrađene
su sljedeće stavke:
- sredstva za vatrogastvo (planirati sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN br.
139/04,174/04 i 38/09), te Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara) za svoje
područje,
- sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem (temeljem posebnih
propisa) – Crveni križ, Gorska služba spašavanja
- sredstva za provođenje zaštite i spašavanja – edukacija, opremanje, intelektualne
usluge, promidžba, vježbe, pozivanje, djelovanje snaga i sl.
4. Sustav uzbunjivanja građana
CILJ: Uspostava sustava uzbunjivanja
Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti i spašavanju, vlasnici i korisnici objekata u
kojima se okuplja veći broj ljudi, kao što su škole, prometni terminali,
proizvodna
postrojenja, zdravstvene ustanove i slično, dužni su:
poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu
prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za provedbu
osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima,
- dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana,
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana, te ga povezati
s Županijskim centrom 112,
- istaknuti obavijesti o telefonskom broju 112 i znakove uzbunjivanja na vidljivom
mjestu na svim javnim ustanovama, stambenim zgradama, školama, zdravstvenim
ustanovama, i sl.
DUZS - Područni ured Karlovac obavlja poslove obavješćivanja i uzbunjivanja
stanovništva i koordinira jedinstveni sustav uzbunjivanja.
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5. Osposobljavanje i usavršavanje za zaštitu i spašavanje
CILJ: Podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja
Nesreće bilo koje vrste i obima rijetko koga ostavljaju ravnodušnim. Reagiranja
ljudi u takvim situacijama su različita: panika, strah i nesnalaženje u takvim situacijama
mogu imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i reagiranja, te smanjenja mogućih
štetnih učinaka, potrebno je kontinuirano provoditi edukaciju građana.
Edukacija i osposobljavanje građana za zaštitu i spašavanje provodi se na način:
- informiranje građana putem sredstava javnog informiranja,
- informiranje građana kroz rad mjesnih odbora i drugih javnih institucija,
provoditi obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje (dan
vatrogastva, dan civilne zaštite, dan dobrovoljnih davaoca krvi i dr.),
- provoditi edukaciju mladih (po školama) sukladno Planu i Programu obuke, a koju
provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite
i spašavanja (DUZS, Crveni križ, GSS i dr.),
- provođenje odgovarajućih vježbi zaštite i spašavanja,
- osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja koje provodi
Državna uprava za zaštitu i spašavanje i druge pravne osobe koje ispunjavaju propisane
uvjete, a temeljem programa osposobljavanja istih.

6. Sklanjanje
CILJ: U budućnosti utvrditi mogućnosti za adekvatnu zaštitu građana u
prostorijama namjenjenim za sklanjanje
Na području naše Općine za sada nisu određene prostorije namijenjene za
sklanjanje i adekvatnu zaštitu građana, te je isto potrebno utvrditi u narednom periodu.
7. Zaštita eko-sustava
CILJ: Zaštita i očuvanje okoliša
Zaštita okoliša je cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, prirodnih zajednica, racionalno
korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvijet
zdravog i održivog razvoja.
Također, rezultati aktivne zaštite, pored navedenog, imaju za cilj mogućnost brzih i
pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja
onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite
okoliša.
Na području eko-zaštite nužno je:
- u suradnji sa županijskim Stožerom zaštite i spašavanja planirati i dogovoriti način
zaštite (ovisno o vrsti ugroze), definirati snage koje se mogu uključiti u zaštitu,
razvijati i njegovati suradnju sa nevladinim udrugama na području Karlovačke
županije.
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8. Suradnja na području zaštite i spašavanja
CILJ: Razmjena iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite
i spašavanja, podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva (domaćeg stanovništva i
turista), materijalnih dobara, te eko-sustava.
Na području zaštite i spašavanja, od izuzetne je važnosti dobra i brza suradnja sa
nadležnim institucija zaštite i spašavanja i Općina vrlo dobro surađuje sa Državnom upravom
za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac te ostalim službama i ustanovama koje se u
okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja (Centar za socijalnu
skrb Duga Resa, Gradsko društvo Crvenog križa Duge Rese, Gorska služba spašavanja –
stanica Ogulin).

KLASA: 801-01/14-01/07
URBROJ: 2133/09-01-14-09
Generalski Stol, 21.ožujka 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Škrtić
*******************

