GLASNIK
OPĆINE GENERALSKI STOL
Broj 2

Izlazi po potrebi
Godina 2021.

Datum: 12.07.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.godinu
2. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora
3. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeće mjesnih odbora na
području Općine Generalski Stol
4. Odluka o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
5. Odluka o naknadama za rad u predstavničkom tijelu
6. Odluka o redovnom financiranju političkih stranaka za 2021.godinu
7. Odluka o imenovanju članova skupštine Komunalno Generalski Stol d.o.o.
8. Odluka o pokretanju postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Generalski Stol za
razdoblje 2021. do 2024.godine
10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2021. do 2023.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

1.Odluka o davanju na korištenje i upravljanje reciklažnim dvorištem u Generalskom Stolu
2.Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite

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

OPĆINSKO VIJEĆE
1.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/21-01/01
Ur. broj: 2133/09-01-21-01
Generalski Stol, 09. srpnja 2021.
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32.
Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br. 1/21), Općinsko vijeće općine Generalski Stol
na 1. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Proračuna općine Generalski Stol za 2021.godinu
I
Proračun općine Generalski Stol za 2021.godinu I. izmjenama i dopunama
utvrđuje se u visini od 20.423.700,00 kn a sastoji se od:
A Račun prihoda i
rashoda
Prihodi poslovanja(razred 6)
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
(razred 7)
Rashodi poslovanja (razred
3)
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
(razred 4)
B Račun
financiranja/zaduživanja
Primici od financijske
imovine i zaduživanja
(razred 8)
Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova
(razred 5)
C Manjak prihoda iz
prethodnog razdoblja
UKUPNO PRORAČUN

Plan za
2020.godinu
12.720.700,00
182.000,00

Povećanje/
smanjenje
2.715.000,00
0,00

15.435.700,00
182.000,00

5.635.950,00

298.000,00

5.933.950,00

13.350.000,00

823.000,00

14.173.000,00

6.400.000,00

0,00

6.400.000,00

316.750,00

0,00

316.750,00

-1.594.000,00

-1.594.000,00

1.121.000,00

20.423.700,00

19.302.700,00

Novi plan

Tabelarni prikaz prihoda i rashoda (opći dio Proračuna) i rashoda po organizacijskoj,
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (posebni dio Proračuna) sastavni je dio ove
Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ''Službenom glasniku općine
Generalski Stol''.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Damir Kolić

2.

OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 13/17, 98/19 i 144/20),
članka 41. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19,
42/20,144/20 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski
Stol“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol, na 01. sjednici održanoj 08.
srpnja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Generalski Stol zbog isteka mandata.
Izbori će se održati u nedjelju, 05. rujna 2021. godine uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.
Članak 2.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora provesti će se u svim mjesnim odborima na području
Općine Generalski Stol i to za:
1.
2.
3.
4.

MO Bukovlje, obuhvaća područje naselja Gornje Bukovlje i Donje Bukovlje
MO Duga Gora, obuhvaća područje naselja Duge Gore
MO Erdelj, obuhvaća područje naselja Erdelj, Sela i Lauši
MO Generalski Stol, obuhvaća područje naselja Generalski Stol, Dobrenići, Dražice
i Gornji Bobani
5. MO Goričice, obuhvaća područje naselja Goričice Dobranske
6. MO Gornji Zvečaj, obuhvaća područje naselja Gornji Zvečaj
7. MO Lipa, obuhvaća područje naselja Lipa, Lipov Pesak, Gradišće, Trnovo, Sarovo,
Brcković Draga, Protulipa i Crno Kamanje
8. MO Lešće obuhvaća područje naselja Gorinci, Skukani, Tomašići i Radočaji
9. MO Mrežnički Brest, obuhvaća područje naselja Mrežnički Brest, Jankovo Selište, Keići,
Petrunići i Mateško Selo.
Članak 3.
Za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora imenuje se Općinsko izborno
povjerenstvo u stalnom sastavu:
1. Helena Živčić, predsjednik
2. Marina Kasunić, potpredsjednik
3. Ivana Fudurić, član

4. Danijel Kasunić, član
5. Danijela Protulipac, član
6. Kristina Galetić, član

Općinsko izborno povjerenstvo obavlja poslove iz članka 9. Odluke o provedbi izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski Stol (Glasnik broj 01/13 i
01/16).
Članak 4.
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva određuje se u roku od 8 dana od stupanja
na snagu ove Odluke, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke i tri dogovorno
predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća.
Političke stranke prijedloge kandidata za prošireni sastav dostavljaju Općinskom izbornom
povjerenstvu.
Članak 5
.
Visina naknade za članove Općinskog izbornog povjerenstva utvrđuje se u iznosu od 1.000,00
kn neto po osobi, za članove proširenog sastava 600,00 kn neto po osobi te za članove
biračkih odbora 300,00 kn neto po osobi. Sredstva za provedbu izbora osigurana su
Proračunom Općine za 2021.godinu, program P8001, konto 32912.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski Stol“.
KLASA: 026-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-02-21-01
Generalski Stol, 09. srpnja 2021. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Kolić

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

3.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 19/13,137/15,123/17,98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine
Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine
Generalski Stol, na 01. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Generalski Stol
Članak 1.
U Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Generalski
Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13), članak 7. mijenja se i glasi:
''Član vijeća mjesnog odbora ne može istovremeno obnašati nespojive dužnosti iz članka 78.
Zakona o lokalnim izborima. Članu vijeća mjesnog odbora koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje nespojive dužnosti mandat miruje a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik
sukladno odredbama ove Odluke''
Članak 8.dopunjuje se novim stavkom koji glasi:
''Birački odbori imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i četiri člana od kojih su dva iz
većinske političke stranke i dva iz oporbenih političkih stranaka.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski Stol“.

KLASA: 026-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-02
Generalski Stol, 09. srpnja 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Damir Kolić

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

4.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-01
Generalski Stol, 09. srpnja 2021. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Generalski Stol ("Službeni glasnik Općine Generalski
Stol " broj 01/21) i članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća (Glasnik Općine Generalski Stol
broj 01/13 i 01/18) Općinsko vijeće na 01. sjednici održanoj 08. srpnja 2021. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Članak 1.
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao radno tijelo Općinskog vijeća
biraju se:
1. Mirko Špehar, za predsjednika
2. Ivica Halar, za člana
3. Božica Barešić, za člana
4. Marijan Moguš, za člana
5. Ivan Katić, za člna.
Članak 2.
Djelokrug rada Komisije iz članka 1. ove Odluke definiran je člankom 42. Statuta.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Generalski Stol".
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Kolić

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

5.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-06/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-01
Generalski Stol, 09. srpnja 2021. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj
01/21) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 01. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
o visini naknada za rad u predstavničkom tijelu
Članak 1.
Temeljem članka 31a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad u
Općinskom vijeću Općine Generalski Stol.
Članak 2.
Visina naknade za rad Predsjednika Općinskog vijeća određuje se u neto iznosu od 750,00 kn
mjesečno.
Članak 3.
Visina naknade za rad općinskih vijećnika i članova stalnih i povremenih radnih tijela
određuje se u neto iznosu od 300,00 kn po održanoj sjednici.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se u „Glasniku
Općine Generalski Stol.“
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju naknada vijećnika
Općinskog vijeća Općine Generalski Stol i članova radnih tijela Općinskog vijeća (Glasnik
broj 03/2013).
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Kolić

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

6.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-01
Generalski Stol, 09. srpnja 2021.
Na temelju članaka 5.6. i 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Generalski Stol
(Službeni glasnik broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 01.sjednici održanoj 08.
srpnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine za 2021. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak raspodjele sredstava iz Proračuna Općine
Generalski Stol za 2021.godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravaju se u Proračunu
Općine Generalski Stol za 2021. godinu, u iznosu od 1.000,00 kn po vijećniku.
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se
utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 4.
Za svakoga izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 5.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća, tijekom godine prestane članstvo u političkoj
stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Članak 6.
Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću vrši Jedinstveni upravni odjel Općine a o broju žiro računa za doznaku sredstava,
nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članak 7.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću doznačit će se u jednokratnom iznosu najkasnije do kraja trećeg kvartala tekuće godine prema
slijedećem rasporedu:
Politička
stranka
HDZ
SDP - HSS
HNS
DP
HSP
Ukupno

BROJ VIJEĆNIKA
Ukupno
Vijećnici-žene
vijećnika
7
2
3
1
1
1
1
13
3

VISINA SREDSTAVA
Iznos prema Naknada
za
broju vijećnika žene
7.000,00
200,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
13.000,00
300,00

Ukupno
7.200,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.100,00
13.300,00

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Generalski Stol.

PREDSJEDNIK
Damir Kolić
******************************

7.

OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-01
Generalski Stol, 09.srpnja 2021. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj
01/21) Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 01. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2021.
godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine društva Komunalno Generalski Stol d.o.o.
Članak 1.
Sukladno članku 5.Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Općine Generalski Stol (Glasnik broj 04/16) Skupštinu
društva čine tri člana. Predsjednik Skupštine je općinski načelnik a za članove imenuju se:
1. Damir Kolić
2. Mirko Špehar.

Članak 2.
Skupština društva imenuje i opoziva članove Uprave društva, donosi opće akte društva,
razmatra financijska izvješća društva te odlučuje o ostalim pitanjima iz članka 14. Izjave o
osnivanju društva.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se u „Glasniku
Općine Generalski Stol.“
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Skupštine
društva s ograničenom odgovornošću za obavljenje komunalnih djelatnosti na području
Općine Generalski Stol od 13.rujna 2017.godine (Glasnik broj 03/2017).
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Kolić

********************************
8.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-02-21-01
Generalski Stol, 09. srpnja 2021. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,
137/99,22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) te članka
32. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/21) Općinsko vijeće na 1. sjednici održanoj
08. srpnja 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Generalski Stol
Članak 1.
Temeljem odredbi iz Strategije upravljanja imovinom Općine Generalski Stol za razdoblje
2019. – 2025.godine te utvrđenih procesa upravljanja imovinom, ovoim Zaključkom pokreće
se postupak prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Generalski Stol.
Članak 2.
Za zemljište unutar građevinske zone, k.č.br. 698/7 k.o. Gornji Zvečaj površine od 7348
m2 ovlašteni sudski procjenitelj izvršit će procjenu vrijednosti temeljem čega će Općinsko
vijeće donijeti odluku o početnoj prodajnoj cijeni predmetne nekretnine.
Članak 3.
Prodaja se provodi putem javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku i na
službenoj internet stranici Općine Generalski Stol.

Članak 4.
Općinski načelnik ovlašćuje se za provedbu ovog Zaključka.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Generalski
Stol.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Kolić
******************************
9.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-02
Generalski Stol, 08.srpnja 2021.
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18,31/20 i 20/21) te
članka 32. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik općine Generalski Stol br.01/21), na prijedlog
općinskog načelnika Općinsko vijeće na svojoj 01. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2021. godine
donosi
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE GENERALSKI STOL ZA RAZDOBLJE 2021.g – 2024.g.
UVOD
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Generalski Stol, s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Generalski Stol za razdoblje 2021.-2024. godina (u daljnjem tekstu: Smjernice).
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, izvršava sljedeće
zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne
zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama
i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine Generalski Stol su:
a) stožer civilne zaštite,
b) operativne snage vatrogastva,
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja.
1.1. Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik općine odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela
jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite općine.
Radom stožera civilne zaštite općine rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika
nesreća, rukovođenje preuzima načelnik općine.
1.2. Operativne snage vatrogastva
Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Generalski Stol vezano na
djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog
razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja, s ciljem jačanja spremnosti
za djelovanje u jedinstvenom sustavu civilne zaštite na području općine Generalski Stol u razdoblju
2021.g.-2024.godina.
Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Planom zaštite od požara,
a na temelju Procjene ugroženosti od požara Općine Generalski Stol koji je potrebno redovito
ažurirati.
Na području Općine Generalski Stol djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovlje i
Dobrovoljno vatrogasno društvo Generalski Stol.
1.2.1. U cilju spremnosti i brzog djelovanja DVD-a planirane su aktivnosti:
- kontinuirano provođenje preventivnih mjere zaštite od požara, osobito tijekom ljetnih mjeseci,
- edukacija lokalnog stanovništva,
- prilazne puteve za vatrogasna vozila do mjesta uzimanja vode za gašenje požara održavati
prohodnima,

- uklanjati raslinje uz poljske i šumske putove radi sprečavanja požara i omogućavanja normalnog
kretanja vatrogasnih vozila,
- izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planovima zaštite od požara,
- redovito ažurirati Plan zaštite od požara Općine Generalski Stol
1.2.2. Plan značajnijih aktivnosti za razdoblje 2021. – 2024. godina vezane za osobljavanje:
- neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca i provoditi
vježbe i teorijsku nastavu temeljem Pravilnika o teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u
vatrogasnim postrojbama,
- potrebno je planirati i provesti barem jednom godišnje vježbu zaštite i spašavanja s težištem na zaštiti
od poplava i požara radi osposobljavanja operativnih snaga i vatrogasnih postrojbi.
1.2.3 Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja: brentače, razne
pumpe, agregati, hidraulični cilindri, brane, auto ljestve i sl.
1.3. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno
posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima
donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog
križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne zaštite. Na području općine
Generalski Stol djeluje Gradsko društvo Crvenog križa iz Duge Rese.
1.4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe
spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
Na području općine Generalski Stol djeluju operativne snage HGSS stanica Ogulin.
1.5. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a
na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. Stavku 1. Podstavku 3. Zakona o sustavu Civilne
zaštite.
Pravne osobe od interesa civile zaštite Općine Generalski Stol su;



Komunalno Generalski Stol d.o.o.,
Dom zdravlja Duga Resa– privatna specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr.Zdenke
Barišić-Marčac spec.ob.med.

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi
plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama
Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnim propisa i njihovih općih akata.
Do donošenja navedenog dokumenta ostaje na snazi Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Generalski
Stol.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su
raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
1.6. Udruge

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i
navode u planovima djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Generalski Stol;
 Lovačko društvo Generalski Stol
 Lovačko društvo Brezetinac
2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Sklanjanje je organizirano upućivanje građana u najbližu namjensku građevinu za sklanjanje
ili u drugi pogodni prostor koji omogućava optimalnu zaštitu sa ili bez prilagodbe(podrumske i druge
prostorije u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalne i druge građevine ispod
površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovinei drugi pogodni prostori).
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu:
- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u
svim vrstama učešća u prostornom planiranju,
- naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje sredstava za
tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa.
Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne
uprave za zaštitu i spašavanje Područni ured Karlovac, a u suradnji s Općinom Generalski Stol, kao i
Vatrogasnom zajednocom Općine Generalski Stol utvrditi će se ispravnost sustava za uzbunjivanje
stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost sirena na području općine Generalski
Stol.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, sportske dvorane,
stadioni i sl.) dužni su:
- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
- povezati sustav sa županijskim centrom 112.
3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i
Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u
skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje
gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite
okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“
44/14), utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja,
prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike
Hrvatske formirati će registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi
gospodarski subjekti na prostoru grada koji proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili
skupljanja opasnih tvari.
4. PLANSKI DOKUMENTI
Općina Generalski Stol donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne
zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana
stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o

mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati
ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.
Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i
spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim
situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako
pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo na slijedeći način:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje
građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti
osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.
6. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja na području civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i
vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju uspostaviti kontakte sa Karlovačkom
županijom te susjednim gradovima i općinama budući da se sustav civilne zaštite u kriznim
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći.
7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava civilne zaštite. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne zaštite
imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:
Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:
- stožer civilne zaštite
- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni
križ ,Gorska služba spašavanja)
- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
- unapređenje sustava civilne zaštite ( edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.
8. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra.
Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi
racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina
Generalski Stol na kraju planiranog razdoblja imati:
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,

-

završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u
sustav.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Damir Kolić
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10.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine
82/15,118/18, 31/20 i 20/21), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 49/17 ) i članka 32. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik broj 01/21)), a na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Generalski Stol, Općinsko vijeće Općine Generalski
Stol na 01. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 08. srpnja 2021. godine, donijelo je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021. – 2023.godine
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Generalski Stol dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji
se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Općina Generalski Stol dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih
snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća
i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti
na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju
ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2021.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz
Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila
dinamika njihovog ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju
ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak
upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina
kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu
ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja
sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i
katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize
stanja sustava civilne zaštite.
Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:
1. Donijeti plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: rujan 2021.g.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN
(16/19)
2. Izraditi Plan vježbi za 2021. god
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: kolovoz 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)
3. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava
civilne zaštite općine
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Stručna služba općinskog vijeća i načelnika
Rok: rujan-studeni 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)
4. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2021.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
5. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Područni ured CZ, Služba civilne zaštite,
Rok: studeni 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
6. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: studeni 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
7. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana,
HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, Službom civilne zaštite oko
pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u
otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2021.godine

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Opis
PROTUPOŽARNA
ZAŠTITA:
HGSS:
CRVENI KRIŽ:
UKUPNO:

2021.g.
210.000,00

2022.g.
210.000,00

2023.g.
210.000,00

5.000,00
20.000,00
235.000,00

5.000,00
20.000,00
235.000,00

5.000,00
20.000,00
235.000,00

KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-01-21-01
Generalski Stol, 08. srpnja 2021.godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Kolić

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

OPĆINSKI NAČELNIK
1.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 303-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-02-21-01
Generalski Stol, 28. svibnja 2021. godine
Na temelju članka 45. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik Općine Generalski Stol broj
01/21) te Odluke o pristupanju Općine Generalski Stol trgovačkom društvu Čistoća Duga
Resa d.o.o. (Glasnik Općine Generalski Stol broj 02/20) Općinski načelnik Općine Generalski
Stol donosi
ODLUKU
o davanju na korištenje i upravljanje reciklažnim dvorištem u Generalskom Stolu
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se davanje reciklažnog dvorišta izgrađenog na k.č.br.371/2
k.o. Generalski Stol na korištenje i upravljanje trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o.
u kojem je Općina Generalski Stol imatelj poslovnog udjela.
Članak 2.
Na lokaciji iz članka 1.ove Odluke tgovačko društvo Čistoća Duga Resa d.o.o. obavljat
će osnovnu djelatnost gospodarenja otpadom a prvenstveno odvojeno prikupljanje i
privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada.
Članak 3.
Čistoća Duga Resa d.o.o. obvezuje se temeljem ove Odluke izvršiti upis u Očevidnik
reciklažnih dvorišta sukladno odredbi Zakona održivom gospodarenju otpadom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u službenom glasniku
Općine Generalski Stol
OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.
****************************
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2.
OPĆINA GENERALSKI STOL
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18, 31/20, 20/21), i članka 45. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine
Generalski Stol“, broj 01/21) Općinsko načelnik Općine Generalski Stol donosi
ODLUKU
o imenovanju Stožera civilne zaštite
Članak 1.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Članak 2.
Sukladno članku 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zažtite (NN126/19) u Stožer civilne
zaštite Općine Generalski Stol imenuju se:

Redni
broj
1

Ime i prezime

Funkcija

Adresa

Damir Kolić

Načelnik stožera

2

Damir Škrtić

3
4

Zdenka Barišić
Marčac
Branko Skukan

5

Davor Krivačić

6

Dijana Zadrović

7

Ivica Halar

8

Hrvoje Livojević

9

Mladen Porubić

10

Mario Biršić

Generalski Stol 26b,
Generalski Stol
Zamjenik načelnika Generalski Stol 40a,
Generalski Stol
član
Generalski Stol 40,
Generalski Stol
član
Generalski Stol 72a,
Generalski Stol
član
Gornje Bukovlje 68,
Generalski Stol
član
Generalski Stol 22a,
Generalski Stol
član
Generalski Stol 8,
Generalski Stol
član
Bana J.Jelačića 38,
Duga Resa
član
J.J.Štrossmayera 10,
Ogulin
član
Belavići 20,
Duga Resa

Kontakt
091/5275 329
091/552 5553
098/247 615
099/217 1787
098/871 068
091/151 1970
091/1121040
091/5686 898
098/418 895
091/ 2844 844

Članak 3.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
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poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Radom stožera civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave rukovodi načelnik
stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice
područne (regionalne) samouprave.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera civilne
zaštite od 17. listopada 2017. godine .
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Općine
Generalski Stol“.

KLASA: 214-01/21-01/01
URBROJ: 2133/09-02-21-01
Generalski Stol, 05. srpnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.

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

