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1. 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL                                                        

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 943-01/18-01/08 

Ur. broj: 2133/09-18-01-01 

Generalski Stol, 15. studenog 2018.  

 

  

Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN  56/13) i članka 33. 

Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 

08. sjednici održanoj dana  14. studenog 2018. godine, donosi 

 

 

                                                             O D L U K U  
         o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Generalski Stol 

                  na javnog isporučitelja vodnih usluga ''Komunalno Duga Resa'' d.o.o. 

 

                                                                Članak 1. 

 

               Ovom Odlukom prenose se komunalne vodne građevine u vlasništvu Općine Generalski Stol 

u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga ''Komunalno Duga Resa'' d.o.o. čime Općina 

Generalski Stol stječe 1 (jedan) poslovni udjel u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ''Komunalno 

Duga Resa'' d.o.o.             

                                                                Članak 2. 

 

              Sadašnja knjigovodstvena vrijednost imovine iz članka 1. ove Odluke u poslovnim knjigama 

Općine Generalski Stol utvrdit će se sa stanjem na dan 31.prosinca 2018.godine, nakon provedenog 

popisa imovine i obveza i obračuna amortizacije za tekuću godinu.      

 

                                                                Članak 3. 

 

               Općina Generalski Stol obvezuje se izvršiti završno očitanje brojila kod korisnika a od 

dogovorenog datuma primopredaje ''Komunalno Duga Resa'' d.o.o. preuzima sve obveze vezane uz 

upravljanje vodovodnom mrežom na području Općine Generalski Stol. 

 

                                                                Članak 4. 

 

               Općinski načelnik zadužuje se za poduzimanje svih potrebnih mjera i radnji za provedbu ove 

Odluke. 

                                                                Članak 5. 

 

              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku općine Generalski Stol. 

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                          Ivan Škrtić 
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2. 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                      

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 303-01/18-01/08 

URBROJ: 2133/09-01-18-01 

Generalski Stol, 15 studeni 2018. 

 

Na temelju članka 41. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma (NN br.152/08) i članka 33. Statuta Općine Generalski Stol (GGS br. 04/09, 01/18), 

Općinsko vijeće na svojoj 08. sjednici održanoj dana  14. studenog 2018. godine donijelo je  

 
O D L U K U 

o odobravanju osnivanja Turističke zajednice područja Četiri rijeke 

 

Članak 1. 

 

          Ovom odlukom odobrava se osnivanje Turističke zajednice područja Četiri rijeke za 

područje Grada Duga Rese i Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić a radi 

promicanja i razvoja turizma na ovom području. 

          Sjedište TZ područja Četiri rijeke je u Dugoj Resi, Park dr.Franje Tuđmana 3. 

 

Članak 2. 

 

          Turistička zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu Statuta TZ 

područja Četiri rijeke a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik Turističkih 

zajednica Ministarstva turizma. 

          Sredstva za rad Turističke zajednice osiguravaju se sukladno Sporazumu o zajedničkoj 

suradnji i financiranju TZ područja Četiri rijeke. 

 

                                                                   Članak 3. 

 

           Turistička zajednica područja Četiri rijeke pravni je sljednik Turističke zajednice 

Grada Duga Rese, upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma pod brojem 

133, KLASA: UP/I-334-03/11-0230, Ur.broj: 529-05-12-04 od 02.travnja 2012.godine. 

 

                                                                   Članak 4. 

 

           Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova zajednice osniva se Turistički ured. 

Sjedište ureda je u sjedištu zajednice. 

  

                                                                   Članak 5. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku općine Generalski 

Stol“. 

 

                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                          Ivan Škrtić 
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3.  
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                                                   

OPĆINA GENERALSKI STOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-02/18-01/08 

URBROJ: 2133/09-01-18-01 

Generalski Stol, 15. studenog 2018. godine       

Na temelju članka 33. stavka 1., članka 44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i članka 33. Statuta Općine 

Generalski Stol (Glasnik broj 01/13 i 01/18 ), Općinsko vijeće na 08. sjednici održanoj 14. 

studenog 2018. godine donosi 

O D L U K U 

o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol  (u 

daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje 

komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti, uslužne komunalne djelatnosti i 

komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja  i uvjeti obavljanja 

komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području Općine Generalski Stol. 

             Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba a usluge koje se pružaju u 

obavljanju tih djelatnosti od općeg su interesa. 

Članak 2. 

 

Na području Općine Generalski Stol  obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

 1. održavanje nerazvrstanih cesta  

 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 4. održavanje javnih zelenih površina 

 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

 6. održavanje groblja 

 7. održavanje čistoće javnih površina 

 8. održavanje javne rasvjete.  

 

Člankom 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva 

pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

 

Na području Općine Generalski Stol obavljaju se slijedeće uslužne komunalne 

djelatnosti: 
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  1. usluge javnih tržnica na malo  

  2. usluge ukopa pokojnika 

  3. komunalni linijski prijevoz putnika 

  4. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 

Člankom 25. Zakona  komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva 

pod kojom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 

 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati  i građenje 

i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti. 

 

Članak 4. 

 

Na području Općine Generalski Stol obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti od 

lokalnog značaja: 

 

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; 

 Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i 

glodavaca.  

 

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi;  

 Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i 

mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina. 

 

 3. prigodno ukrašavanje naselja;  

Pod prigodnim ukrašavanjem naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje 

naselja za državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.  

 

Članak 5. 

 

Komunalne djelatnosti na području Općine Generalski Stol mogu obavljati:  

 

1. trgovačko društvo u vlasništvu Općine Generalski Stol 

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji 

3. pravne ili fizičke osobe  na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

    djelatnosti.  

 

II. NAČIN I UVJETI POVJERAVANJA  KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

TRGOVAČKOM DRUŠTVU ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA GENERALSKI STOL 

 

Članak 6. 

 

Trgovačkom društvu Komunalno Generalski Stol d.o.o. povjerava se obavljanje  

sljedećih  komunalnih  djelatnosti iz članka 2.,3. i 4. ove Odluke: 

 

 1. održavanje nerazvrstanih cesta  

 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 
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 4. održavanje javnih zelenih površina 

 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

 6. održavanje groblja 

 7. održavanje čistoće javnih površina 

 8. održavanje javne rasvjete 

  9.  usluge javnih tržnica na malo  

10. usluge ukopa pokojnika 

11. obavljanje dimnjačarskih poslova 

12. prigodno ukrašavanje naselja. 

 

 

Komunalno Generalski Stol d.o.o.  obavljat će  komunalne djelatnosti iz prethodnog 

stavka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine 

komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima. 

  

Obavljanje komunalnih djelatnosti  iz stavka 1. ovog članka povjerava se trgovačkom 

društvu na neodređeno vrijeme odnosno dok je trgovačko društvo registrirano za obavljanje 

povjerenih komunalnih djelatnosti. 

 

Komunalno Generalski Stol d.o.o. dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti 

kao javnu službu  i  postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno 

gospodarstvo sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo,  a jednom godišnje  

društvo podnosi osnivaču izvješće o poslovanju. 

 

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 

UGOVORA O KONCESIJI 

 

Članak 7. 

 

Pravne ili fizičke osobe  na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području 

Općine Generalski Stol komunalnu djelatnost linijskog prijevoza putnika. 

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti 

iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 godina. 

  

Članak 8. 

 

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa odredbama članka 14. do 29. 

Zakona o koncesijama (NN broj 69/17). 

  

 

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 

PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI  

 

Članak 9. 

 

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Općine Generalski Stol slijedeće 

komunalne djelatnosti:  

1. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija  

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi  
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Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. može se 

zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 

Članak 10. 

 

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti iz članka 9. ove Odluke,   te sklapanje i realizacija ugovora provodi se 

prema propisima o javnoj nabavi.  

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 11. 

 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova ostaju 

na snazi do isteka roka na koji su zaključeni. 

 

Članak 12. 

 

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu iz 

članka 6. stavka 1. ove Odluke a koje se financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se povjeriti 

drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju članka 9. ove Odluke, u slučaju da ih 

trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti.  

        

                                                       Članak 13. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu obavljanja 

komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol (Glasnik broj 3/2006) i Odluka o 

osnivanju vlastitog pogona Općine Generalski Stol (Glasnik broj 1/2007). 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom Glasniku Općine 

Generalski Stol. 

 

 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                    Ivan Škrtić 
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4. 
REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL                                                                

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 023-05/18-01/08 

Ur. broj: 2133/09-18-01-01 

Generalski Stol, 15. studeni 2018. 

 

 

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN19/13-

pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 01/13 i 

01/18), Općinsko vijeće na 08. sjednici održanoj 14. studenog 2018. godine donijelo je  

 

 

                                                                 ODLUKU 

                               o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika  

                                                   za I polugodište 2018. godine  

 

 

                                                                  Članak 1. 

              

                 Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za I polugodište 2018.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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REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

        

Na temelju  članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 49. Statuta Općine Generalski  Stol  („Glasnik 

Općine Generalski Stol“, broj 01/13 i 01/18) podnosim 

 

         I Z V J E Š Ć E  

                   o radu načelnika općine Generalski za period  01.01.- 30.06.2018.godine 

 

I. UVODNI DIO 

 

Djelokrug rada Općinskog  načelnika  kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave 

propisan je člankom  48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i čl. 47. 

Statuta općine Generalski Stol. 

U izvještajnom razdoblju kao načelnik općine  Generalski Stol 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. 

U prvoj polovici ove godine, kao i svake godine, pripremali smo dokumentaciju za 

aktualne natječaje koje objavljuju ministarstva. Pripremio sam i kandidirao projekte na svaki 

objavljeni natječaj, a to su na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske 

unije 2 projekta: rekonstrukcija javne rasvjete i modernizacija nerazvrstanih cesta (za koji su 

odobrena sredstva), na natječaje Ministarstva demografije projekat izgradnje klimatizacije u 

dječjem vrtiću (odobrena sredstva) te 2 projekta na Ministarstvo graditeljstva (nažalost nisu 

odobrena sredstva). 

Za odobrene projekte krenuli smo u proces realizacije te sam tu učestvovao u pripremi 

dokumentacije, javnoj nabavi, ugovaranju poslova te samoj realizaciji. 

Za dom u Gornjem Zvečaju dogovorio sam pripremu dokumentacije za kandidiranje 

na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim projektom bi obnovili krovište te 

izgradili fasadu i opremili cijelu zgradu. 

Također sam dogovorio izgradnju projektne dokumentacije za reciklažno dvorište za 

potrebe općine koje bi se gradilo na lokaciji bivšeg peradarnika u Generalskom Stolu. 

U siječnju sam prisustvovao koordinaciji načelnika iz cijele Republike Hrvatske na 

kojoj  smo raspravljali o svim problemima koje općine imaju odnosno rješenjima koja su nam 

moguća u određenim situacijama. Na koordinaciji su prisustvovali ministri te drugi djelatnici 

ministarstava koji su nam prezentirali i nove zakone odnosno promjene zakona, a s time i 

naših obaveza kao načelnika i općine. 

Zajedno s Županijskom upravom za ceste prisustvovao sam sastancima vezanim za 

problem mosta na rijeci Mrežnici za Bukovlje koji su rezultirali smjerom izgradnje novog 

mosta koji su podržali i sami stanovnici naselja Bukovlje. 

Rješavao sam problematiku ukidanja autobusne linije za naselja Gradišće i Lipa te uz 

pomoć županije pronašli riješenje tako da su do sada linije opstale. 
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Prisustvovao sam sastanku Udruge općina RH na kojima smo također raspravljali o 

aktualnim situacijama i problematici općina. 

Koordinirao sa Uredom predsjednice i Županijom vezano za posjet Predsjednice 

Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović našoj općini. 

Bio sam prisutan kod dolazaka inspekcija vezanih za vatrogastvo, zaštitu i spašavanje i 

drugih koje su dolazile u redovne,a neke i po prijavi u općinu. 

  Zajedno s našim komunalnim djelatnikom obilazio sam neasfaltirane puteve koji su 

zahtijevali sanaciju ili proširenja te dogovarali način izvođenja radova. 

Tijekom zimskih mjeseci 2017 i 2018. godine koordinirao sam zimskom službom. 

 Prisustvovao sam na sudskim sporovima vezanih za imovinsko-pravne odnose koji su 

vezani za zemljište u vlasništvu općine, odnosno državnog zemljišta između kojih je 

najznačajniji vezano za problematiku groblja u M.Brestu. 

Prisustvovao sam sastancima mjesnih odbora te surađivao sa predsjednicima mjesnih 

odbora i gdje smo rješavali problematiku infrastukture u dotičnim mjestima, kao što su 

proširenje puteva, izgradnje novih te sanacija postojećih.  

Također sam nazočio sjednicama te događanjima organiziranih od strane udruga koje 

djeluju na području 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 prve polovice 2018.godine sudjelovao sam u radu sjednica Općinskog vijeća. 

Održane su dvije sjednice, na kojima je ukupno donešeno 24 odluke. Svi akti  objavljeni su u 

službenom glasniku i na internet stranici Općine. 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA OPĆINE  

 

            Za sjednicu Općinskog vijeća u ožujku 2018.godine u suradnji s Jedinstvenim 

upravnim odjelom pripremio sam detaljno izvješće o izvršenju općinskog proračuna za 

2017.godinu.  

 

IV. OBAVLJANJE POSLOVA LOKALNOG ZNAČAJA IZ SAMOUPRAVNOG 

DJELOKRUGA OPĆINE 

Tijekom prve polovice 2018.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 i smještaj djece u vrtiću. 
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V.  NADZOR RADA UPRAVNIH TIJELA 

Tijekom prve polovice 2018.godine kontinuirano sam provodio nadzor nad zakonitosti 

upravnih i stručnih poslova koje obavljaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela. Nadzor 

uključuje uvid u spise, rješenja, ugovore i ostale akte.  

Kontrolu upravljanja novčanim sredstvima na računu općinskog proračuna  provodio 

sam uvidom u vjerodostojnost dokumentacije na temelju koje se vrši isplata (ulazni računi, 

obračunske situacije, obračuni i isplatne liste) te ovjerom naloga za plaćanje. 

Kontrolu obavljenih financijsko-računovodstvenih poslova  provodio sam kroz 

periodične i godišnje izvještaje propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu kojeg donosi Ministarstvo financija. Sastavljaju se slijedeći financijski 

izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, Izvještaj o rashodima po funkcijskoj 

klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama i Izvještaj o promjenama 

u vrijednosti i obujmu imovine.  

Navedena izvješća u roku su dostavljena nadležnom uredu FINE-e i Državnog ureda 

za reviziju. 

 

KLASA: 022-05/18-01/01 

URBROJ: 2133/09-02-18-01 

Generalski Stol, 07. studenog 2018.  godine                                                  

                                                                                                                   Općinski načelnik: 

 

                                                                                                                  Alen Halar, dipl.ing. 

 


