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Predgovor
Dragi stanovnici!
Svjedoci smo brojnim promjenama koje se događaju oko nas, uključujući pandemiju
COVID – 19 koja je zahtijevala kako nacionalni, tako i europski odgovor, kao i sve
učestalijim posljedicama klimatskih promjena koje niti jednog građana ne ostavljaju
ravnodušnima. Uzimajući u obzir sve jače procese i težnje prema digitalizaciji, ali i već
otprije prepoznate probleme i izazove s kojima se Općina suočava, ovim smo
dokumentom utvrdili ciljeve kojima nova vlast u ovom mandatu teži.
Uzimajući u obzir prepoznate probleme i poteškoće Općine, definirani su sljedeći
ciljevi:
1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
2. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
4. Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno stanovništvo
5. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
6. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.
Putem tih ciljeva postići će se vizija Općine:
,,…..Općina Generalski Stol može se podičiti čistom i netaknutom prirodom, bogatom
poviješću te velikim potencijalom za daljnji razvoj zdravstvenog i wellness turizma.
Ljepota i beskrajne mogućnosti razvoja ovog netaknutog i jedinstvenog krajolika glavni
su čimbenici u ostvarenju visokog životnog standarda mještana te gospodarskog
boljitka Općine.''
U skladu s novim Mehanizmom za oporavak i otpornost i dostupnim sredstvima
Europske unije, otvara se mogućnost olakšati trenutačne i buduće nedaće.
Iz tog razloga pisan je i ovaj Provedbeni program Općine Generalski Stol, a koji
predstavlja strateški dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za
vrijeme trajanja mandata načelnika i kao takav vrijedi za taj mandat. Njime će biti
definirane mjere, aktivnosti te razvojni projekti za nadolazeće razdoblje. Provedbeni
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programi osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata strateškog planiranja te se
povezuju s proračunom jedinice lokalne samouprave. U daljnjem tekstu nešto više o
njemu.
Provedbeni program jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o sustavu
strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), jest
kratkoročni akt strateškog planiranja koji se u pravilu donosi na rok od četiri godine,
odnosno na rok trajanja mandata novo imenovanog izvršnog tijela jedinice lokalne
samouprave. Provedbeni programi osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata
strateškog planiranja te se povezuju s proračunom jedinice lokalne samouprave. U
pravilu se donose unutar 120 dana od dana stupanja na dužnost nove vlasti, što je
iznimno produženo za objavu prvog Provedbenog programa, te je prema potrebi
moguće revidirati Provedbeni program na godišnjoj razini, a svakako će ga biti
potrebno revidirati po donošenju Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.
Zakonom o strateškom planiranju (NN 123/17) i Priručnikom o strateškom planiranju,
verzijom 3.0 propisana je potreba praćenja i izvješćivanja o provedbi Provedbenog
programa. Praćenje obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja
kojima se prati uspješnost provedbe definiranih ciljeva i mjera unutar sustava
strateškog planiranja, dok izvješćivanje predstavlja proces pružanja pravovremenih i
relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja te široj javnosti.
Ciljevi praćenja i izvješćivanja uključuju:


sustavno praćenje uspješnosti provedbe ciljeva i mjera akata



učinkovito upravljanje provedbom akata i kontinuirano unapređivanje javne
politike korištenjem rezultata praćenja i izvještavanja



pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom
određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog
planiranja i revizije akata strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i
rezultata provedenih ciljeva i mjera



utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akata
strateškog planiranja



povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata



osiguravanje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i
izvješćivanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava
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Za praćenje i izvješćivanje o provedbi Provedbenih programa uspostavljen je
institucionalni okvir za praćenje uspješnosti provedbe koji obuhvaća uspostavljene
organizacijske jedinice za strateško upravljanje, koordinatora za strateško
planiranje, uspostavu mreže za izvješćivanje te mehanizme odgovornosti za
podršku sustavu planiranja. Za uspješno praćenje i izvješćivanje potrebno je
identificirati zahtjeve praćenja, odnosno unijeti potrebne elemente i informacije u
informacijski sustav, uspostaviti odgovorne osobe nadležne za poslove praćenja i
izvještavanja, izvještavati o rezultatima u internoj dimenziji, pokretati preventivne
mjere radi rješavanja problema, te izvještavati o rezultatima lokalnog koordinatora
temeljem zakonskih odredbi.
Postupak vrednovanja posljednji je korak vezan za Provedbene programe, a
predstavlja neovisnu usporedbu i ocjenu očekivanih i ostvarenih rezultata, ishoda
i učinaka provedbe Provedbenih programa. Vrednovanje doprinosi realnom uvidu
u uspješnost realizacije Provedbenog programa. Vrednovanje Provedbenog
programa započinje odlukom čelnika tijela nadležnog za izradu Provedbenog
programa, a provode ga neovisni unutarnji i/ili vanjski stručnjaci na temelju
utvrđenih pravila koje propisuje čelnik Koordinacijskog tijela. Rezultati vrednovanja
koriste se pri izradi revizija javne politike te kako bi se dobiveni rezultati mogli
implementirati u daljnje procese strateškog planiranja.
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Uvod
a) Djelokrug
Općina Generalski Stol jedinica je lokalne samouprave koja je osnovana za područje
više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te
su povezana zajedničkim interesima stanovništva. U tom smislu obuhvaća naselja:
Brcković Draga, Crno Kamanje, Dobrenić, Donje Bukovlje, Duga Gora, Erdelj,
Generalski Stol, Goričice Dobranske, Gorinci, Gornje Bukovlje, Gornji Zvečaj,
Gradišće, Jankovo Selište, Keići, Lipa, Lipov Pesak, Mateško Selo, Mrežnički Brest,
Petrunići, Protulipa, Radočaji, Sarovo, Skukani, Tomašići i Trnovo s oko 2.642
stanovnika.
Općina Generalski Stol samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a koje
se odnose na:
•

Uređenje naselja i stanovanje

•

Prostorno i urbanističko planiranje
•

Komunalno gospodarstvo
•
•

Socijalnu skrb

•

Primarnu zdravstvenu zaštitu

•

Odgoj i osnovno obrazovanje

•

Kulturu, tjelesnu kulturu i šport
•

•

Zaštitu potrošača

Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
•

Protupožarnu i civilnu zaštitu
•

•

Brigu o djeci

Promet na svom području

Ostale poslove sukladno posebnim zakonima
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Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća
i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom.

b) Vizija
„Smještena na tromeđi između Like, Gorskog Kotara i Korduna, Općina Generalski
Stol može se podičiti čistom i netaknutom prirodom, bogatom poviješću te velikim
potencijalom za daljnji razvoj zdravstvenog i wellness turizma. Ljepota i beskrajne
mogućnosti razvoja ovog netaknutog i jedinstvenog krajolika glavni su čimbenici u
ostvarenju visokog životnog standarda mještana te gospodarskog boljitka Općine.“

c) Misija
Misija Općine Generalski Stol je osiguranje visoke kvalitete života na cijelom prostoru
Općine kroz promicanje poduzetničke klime, gospodarskih aktivnosti, kvalitetnih
ljudskih resursa, održivog razvoja te usklađenog funkcioniranja javnog, poslovnog i
civilnog sektora.

d) Organizacijska struktura
Općinom Generalski Stol upravljaju predstavničko, izvršno tijelo, upravni odjeli Općine
Generalski Stol te mjesna samouprava.
Općinsko vijeće jest predstavničko tijelo građana koje donosi akte u okviru djelokruga
Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Općine. Općinsko
vijeće donosi: Statut Općine, Poslovnik o radu, odluku o uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, proračun i odluku o izvršenju
proračuna, godišnje izvješće o izvršenju proračuna, odluku o privremenom
financiranju, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju
ostalom imovinom Općine čija je pojedinačna vrijednost veća od 0,5 % iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i 8 nekretnina odnosno o raspolaganju ostalom imovinom, ako
je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
odluku o promjeni granice Općine, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog
upravnog odjela, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne
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osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Općinu, predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva
u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog
odbora trgovačkog društva, daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko
zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, donosi odluke o potpisivanju
sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim
aktom i zakonom, raspisuje lokalni referendum, bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća, osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela
te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili
statutom, odlučuje o pokroviteljstvu, donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za
dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, donosi odluke i druge opće akte
koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pod zakonskim aktima. Općinsko vijeće
donosi odluke većinom glasova na sjednici na kojoj je nazočna većina članova, dok
se statut, proračun i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna donose većinom glasova
svih članova vijeća. Općinsko vijeće ima 13 članova kojima zastupa Predsjednik
vijeća. Unutar Općinskog vijeća postoje radna tijela: Odbor za izbor i imenovanja koji
predlaže: izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, izbor i
razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanje i razrješenje drugih
osoba određenih Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća te donosi propise o
primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću te Odbor za
statut, poslovnik i propise koji: predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog
vijeća, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u
pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove
pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću te obavlja i druge
poslove određene Statutom.
Općinski načelnik predstavlja izvršno tijelo Općine. Izabran je za vremensko
razdoblje od četiri godine, zastupa Općinu te je odgovoran za zakonito i pravilno
obavljanje povjerenih poslova državne uprave. Općinski načelnik nadležan je za:
pripremanje prijedloga općih akata, izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih
akata Općinskog vijeća, usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova,
upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i
rashodima, odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom
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raspolaganju imovinom, imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te obavlja i druge poslove
utvrđene zakonom i statutom.
Jedinstveni upravni odjel upravno je tijelo koja obavlja poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine, a njime upravlja pročelnik imenovan na temelju javnog natječaja.
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga te neposredno
izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te
poduzima sve potrebne propisane mjere. Upravni odjel obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga Općine, prenijete poslove državne uprave, odnosno
stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća,
općinskog načelnika i njihovih radnih tijela.
Mjesna samouprava, odnosno mjesni odbori oblik su neposrednog sudjelovanja
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Na području Općine postoji 14 mjesnih
odbora: Mjesni odbor Bukovlje, Mjesni odbor Dražice, Mjesni odbor Duga Gora, Mjesni
odbor Erdelj I, Mjesni odbor Erdelj II, Mjesni odbor Generalski Stol, Mjesni odbor
Goričice, Mjesni odbor Gorinci, Mjesni odbor Gornji Zvečaj, Mjesni odbor Lipa, Mjesni
odbor Mrežnički Brest, Mjesni odbor Radočaji, Mjesni odbor Skukani i Mjesni odbor
Tomašići. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora čije članove biraju građani
koji žive na području mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora izabran od
strane vijeća mjesnog odbora.

e) Agencije, ustanove i/ili trgovačka društva
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine vezano za područje
komunalnih djelatnosti, osnovano je trgovačko društvo Komunalno Generalski Stol
d.o.o. Trgovačko društvo je prijavljeno za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće,
odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo,
održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih i nerazvrstanih cesta.
Također, obavlja i djelatnosti na tržištu poput: održavanja vrtova, živica i drvoreda.
Dodatno, općina Generalski Stol ima udio u vlasništvu poduzeća Komunalno Duga
Resa d.o.o. koje opskrbljuje vodom naselja Općine Generalski stol te udio u vlasništvu
poduzeća Čistoća Duga Resa d.o.o. koje odvozi i zbrinjava komunalni otpad na
području Općine Generalski Stol.
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U nastavku je prikazana organizacijska shema Općine Generalski Stol.

Izvršno tijelo općinski načelnik

Jedinstveni upravni
odjel

Predstavničko tijelo općinsko vijeće

Odbor za izbor i
imenovanja

Mjesna samouprava mjesni odbori

Odbor za statut,
poslovnik i propise

OPĆINA GENERALSKI STOL | Provedbeni program Općine Generalski stol za razdoblje 2021.-2025. godine

Opis izazova i razvojnih potreba koji će se
adresirati provedbom programa
Prema rezultatima analize razvojnih potreba i potencijala Općine Generalski Stol
izdvojeni su sljedeći ciljevi:
1. Oživljavanje i održiv razvoj gospodarstva
2. Poboljšanje kvalitete života žitelji Općine
3. Razvoj infrastrukture
Da bi se realizirao ekonomski potencijal Općine, mora se svladati niz razvojnih
prepreka ili kočnica. Bogati prirodni resursi kojima Općina obiluje ukazuju na velik
potencijal za razvoj turizma, poljoprivrede te poduzetništva. Dostupnost prirodnih
resursa jedan je od glavnih čimbenika u ostvarenju ovih ciljeva. S obzirom na povoljan
zemljopisni položaj Općine spomenute prednosti bi u narednom vremenu mogle
privući značajne investicije. Ekonomski potencijal Općine te opći društveni boljitak
zajednice ostvarit će se kroz aktivnosti usmjerene na:
a) Razvoj turizma, poljoprivrede i poduzetništva
Uzimajući u obzir prirodne resurse te tradiciju bavljenja wellness turizmom na lokaciji
Toplice Lešće, Općina raspolaže brojnim predispozicijama za daljnji razvoj. Povećana
potražnja za uslugama turističkog sektora na ovom polju mogla bi dati poticaj razvoju
malog i srednjeg poduzetništva na području turizma.
Nadalje, izrazito povoljni geografski i ekološki čimbenici za razvoj poljoprivrede u
Općini te raspoložive površine adekvatne za poljoprivrednu proizvodnju ukazuju na
postojanje prilika za razvoj ovog sektora. Osim osnaženja postojeće poljoprivredne
proizvodnje, postoji i potencijal za razvoj organske poljoprivrede za kojom postoji sve
veća potražnja. Također je nužno modernizirati poljoprivredu, poticati okrupnjavanje
zemljišta te jačati administrativnu podršku sektoru kako bi poljoprivredna proizvodnja
postala atraktivnija mladima i omogućavala adekvatan izvor prihoda poljoprivrednim
domaćinstvima. Planirani su poticaji obiteljskim gospodarstvima za proširenje
poljoprivredne proizvodnje, ali i poduzetničkom sektoru.
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Poduzetništvo je na lokaciji pretežno u funkciji razvoja potreba mještana i šireg
područja te će se kroz buduća ulaganja potencirati proširenje ovog vrlo važnog
čimbenika ekonomskog razvoja.
b) Kreiranje

društvenih

sadržaja

i

programa

namijenjenim

svim

stanovnicima Općine te podršku demografskoj revitalizaciji područja
U svrhu podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva na višu razinu, a kako bi se
spriječilo iseljavanje iz Općine te popravila demografska slika regije, nužne su dodatne
financijske potpore kako roditeljima novorođene djece i školaraca, tako i civilnom
društvu. Potrebno je razviti dodatne kulturne i sportske sadržaje kako bi se potenciralo
obogaćenje društvenog života, ali i promicao zdrav i aktivan život.
c) Infrastrukturne radove na izgradnji prometne i komunalne infrastrukture
te razvoju društvene infrastrukture
Poduzet će se radovi na prometnicama kako bi se bolje povezali svi dijelovi Općine,
ali i povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Nužni su i zahvati na objektima kako
komunalne, tako i društvene infrastrukture.
Kako bi se realizirali svi zadani ciljevi, potrebno je nadvladati prepreke i poteškoće
koje stoje na putu ostvarenja punog potencijala Općine te njene ekonomske
budućnosti i životnog standarda njenih stanovnika. Prvenstveno, za ostvarenje ovih
planova nužno je aktivno djelovanje i suradnja partnera iz svih društvenih sektora jer
je to jedini način za stvaranje boljih uvjeta za ekonomski rast i zapošljavanje.
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Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti
samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova
odabira
Prioriteti kojima će se posvetiti posebna pažnja, a kako bi se ostvarili glavni ciljevi,
razvrstani su u nekoliko kategorija.
U svrhu Oživljavanja i održivog razvoja gospodarstva razvidni su sljedeći prioriteti:
a) Razvoj održivog turizma radi cjelovitog turističkog doživljaja i
produljenja sezone kroz ulaganja u turističku ponudu

Ako izuzmemo Grad Zagreb, u kontinentalnom dijelu Hrvatske po broju dolazaka i
ostvarenih noćenja prednjači Karlovačka županija kao najposjećenija turistička
destinacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Glavna turistička infrastruktura na području
Županije obuhvaća biciklističke i planinarske staze, pješačke rute te pustolovni turizam
u kojem prednjače vodeni sportovi na rijekama, ribolovni turizam. Regiju ujedno krasi
bogata gastronomskom i enološkom ponudom vezanom uz kvalitetne restorane i
vinske podrume.
Općina Generalski Stol prati Županiju u ovim pokazateljima te se također može podičiti
dobrim rezultatima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2019. godinu,
Općina je ostvarila 3634 dolaska te ukupno 9713 noćenja. Ukupno raspoloživih
postelja bilo je 245, a svakako postoji potencijal za daljnje širenje, čemu će uvelike
pomoći i planirane subvencije. U turističkoj ponudi Općine najznamenitije su Toplice
Lešće u istoimenom mjestu na rijeci Dobri nedaleko od Generalskoga Stola. Odlikuju
se raznolikom wellness ponudom te ponudom usluga u sklopu zdravstvenog turizma,
unutarnjim i vanjskim bazenima s izvornom termalnom vodom te ugodnim smještajem.
Na lokaciji se nalazi i Restoran „Lešće“ u kojem posjetitelji mogu degustirati mnoge
kulinarske specijalitete pripremljenih od domaćih namirnica te uživati u autohtonoj
gastronomskoj ponudi Općine. Može se izdvojiti i restoran “Gea”, koji osim smještaja
u nekoliko smještajnih jedinica, nudi i široku gastronomsku ponudu, ali organizira i
izlete s razgledavanjem kanjona rijeke Dobre i toka rijeke Mrežnice. Neposredna
blizina dviju prekrasnih, čistih rijeka i većih šumskih površina s mogućnošću šetnje i
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uživanja u branju šumskih plodova svakako su među glavnim adutima kojima će
Općina pokušati privući više posjetitelja i turista.
U sklopu ovog prioriteta Općina će u predstojećem razdoblju pružiti financijsku
podršku turističkim djelatnostima, a sam prioritet je u skladu s Strateškim ciljem
Konkurentno i inovativno gospodarstvo.
b) Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva
Potpomognuta područja definiraju se na razini jedinica područne (regionalne) i lokalne
samouprave. Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske (NN br. 123/2017) status potpomognutog područja stječe jedinica
područne (regionalne) samouprave razvrstana u 1. ili 2. skupine, odnosno jedinica
lokalne samouprave razvrstana u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.
Prema podatcima o stupnju razvijenosti JLS-ova iz 2017., Općina Generalski Stol
svrstana je u 2. razvojnu skupinu, uz vrijednost indeksa razvijenosti od 95,228, što je
ispod prosjeka Republike Hrvatske. Ujedno prema podatcima Popisa poljoprivrede iz
2003. godine1, poljoprivredom se bavilo 726 kućanstava. Među njima je bilo
podijeljeno 1048,41 ha iskorištenog zemljišta od ukupno 2422,63 ha raspoloživog
zemljišta. Svo iskorišteno zemljište bilo je podijeljeno na 3813 parcela, što ukazuje na
potrebu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta radi racionalnije agrarne proizvodnje.
Spomenute površine bile su pretežno prekrivene oranicama i vrtovima te livadama,
dok je voćnjacima bilo zasađeno 18,33 ha, a vinogradima 12,89 ha. Ako se uzme u
obzir da je brežuljkasto - brdsko područje Karlovačke županije pogodno za voćarsko
- vinogradarsku proizvodnju, u narednom je razdoblju nužno financirati programe
razvoja koji će biti usmjereni na te kulture. Treba napomenuti da prema regionalizaciji
Županiju zahvaćaju dvije vinogradarske podregije:

Pokuplje s Karlovačkim

vinogorjem - Karlovac, Netretić, Bosiljevo, Duga Resa, Barilović, Draganić, Žakanje, u
koju pripada i Generalski Stol te područje Plešivice s Ozaljsko - vivodinskim
vinogorjem. Svakako treba u potpunosti iskoristiti ovaj razvojni potencijal.
Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na
području Općine trenutno je aktivno 79 OPG-ova koji svoje djelatnosti obavljanju na
ukupno 373,5101 ha, a pretežno se bave govedarstvom, ovčarstvom te pčelarstvom.

1

Podaci Popisa poljoprivrede 2020. trebali bi biti dostupni najkasnije do 31.12.2021.
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Tek nekoliko ih posjeduje mehanizaciju, koja je pretežito zastarjela. Od ostalih
subjekata koji se bave poljoprivredom dva su trgovačka društva, dok je registrirano 51
samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, koji među sobom imaju podijeljeno
106,0235 ha.
Prema podatcima iz studije izvodljivosti za razvoj infrastrukture širokopojasnog
pristupa za Karlovačku županiju iz 2019., među gospodarskim subjektima sa
sjedištem na području Općine Generalski Stol djeluju obrti i mikro tvrtke. Pokazatelj
razvijenosti poduzetništva (broj stanovnika po gospodarskom subjektu, koji iznosi 60)
u Općini značajno je nepovoljniji od županijskog (36) i nacionalnog prosjeka (25).
Ovim prioritetom općina Generalski Stol ujedno želi potaknuti razvoj poljoprivrednih
proizvođača na području općine kroz programe poticaja za sufinanciranje troškova
edukacija, tečajeva i stručnog osposobljavanja, za umjetno osjemenjivanje goveda i
svinja, za uzgoj pčelinjih zajednica, za nabavu sadnica za podizanje trajnih nasada i
za uzgoj voća, povrća i cvijeća u zaštićenim prostorima. Ujedno će se dodjeljivati i
financijske potpore namijenjene razvoju poduzetništva, kako bi se potencirao njegov
razvoj i približavanje kako županijskoj, tako i nacionalnoj razini.
Ovaj prioritet u skladu je sa strateškim ciljevima Konkurentno i inovativno
gospodarstvo te Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva.
U svrhu poboljšanja kvalitete života žitelji Općine, razvidni su ovi prioriteti:
a) Promicanje zdravlja i aktivnog života svih dobnih skupina građana, a
posebno mladih, kroz sport i rekreaciju te obogaćenje kulturnog i
društvenog života Općine
Ovim prioritetom Općini je u cilju poticati tjelesne aktivnosti građana i osiguranje
dostupnosti kvalitetnih sportskih sadržaja kroz ulaganje u lokalne sportske udruge
putem financijske pomoći te na taj način pružiti financijsku podršku sportskim
udrugama kako bi aktivno mogle promicati svoj rad i sportske vrijednosti te organizirati
različita društveno – sportska događanja za stanovništvo na području općine.
Nadalje, želi se dodatno raditi na aktivnim potporama kulturnom sektoru, a kako bi se
potencirala produkcija novih kulturnih sadržaja. U posljednjih nekoliko godina
zamjetan je sve aktivniji rad amaterskih udruga koje su sve značajniji nositelji i
organizatori sve kvalitetnijih i raznovrsnijih kulturnih programa i manifestacija. Na
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području Općine Generalski Stol aktivne su amaterske udruge čiji se rad i program
temelji na očuvanju zavičajne tradicionalne baštine, odnosno folklora pa sukladno
tome najveći dio amaterskih udruga u kulturi u ruralnim područjima čine kulturnoumjetnička društva, među kojima se ističu KUD “Izvor” te KUD ''Lipovac''. Prvenstveni
cilj rada ovih društava je izvođenje pjesama, plesova i običaja Generalskog Stola i
okolice te njihovo snimanje na audio-video zapise u namjeri da se omogući sadašnjim
i budućim generacijama da se bar na trenutak vrate u prošla vremena i dožive ljepotu
izvornih pjesama, plesova i običaja našega kraja.
Valjalo bi istaknuti kako na području Općine postoji potreba za izgradnjom društvene
infrastrukture, odnosno prostorom za rad i nastupom amaterskih udruga u području
kulture s ciljem povećanja atraktivnosti općine. Budući da se u Općini provodi
premalen broj projekata ustanova i udruga kulture koji su financirani iz proračuna,
različitih natječaja ili EU fondova i dalje je očita potreba za jačanjem kapaciteta
članova i voditelja udruga kulture.
Navedenim prioritetom cilj je ulagati u društvene programe te u suradnji s glavnim
dionicima kulturnog života jačati društvenu koheziju na temelju jednakih prilika i brige
za sve društvene skupine. U narednom razdoblju pružat će se financijske potpore
sportskim udrugama te organizacijama neprofitnog sektora za kulturnu produkciju i
zaštitu kulturne baštine
Ovaj prioritet u skladu je sa Strateškim ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život.
b) Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog
okruženja za mlade i obitelj
Prema popisu stanovništva iz 2011. općina Generalski Stol bilježi pad za 557
stanovnika sa 3199 na 2642. Iako još uvijek nisu dostupni podatci Popisa stanovništva
za 2021., očekuje se daljnji pad kako na općinskoj tako i na županijskoj razini.
Gustoća naseljenosti Županije je iznimno niska (35,55 st/km2) te je Karlovačka
županija, poslije Ličko-senjske najrjeđe naseljena županija u RH. Prirodni prirast
stanovništva Karlovačke županije u 2015. u odnosu na 2011. je -1075., a promatrano
po općinama Generalski Stol je treća općina po povećanju negativnog prirodnog
prirasta koji iznosi -27. Općinu obilježava i neravnomjerna naseljenost, a izrazito nizak
broj stanovnika ukazuje na postojanje depopulacije. Velik postotak gubitka
stanovništva imaju naselja koja su dalje od sjedišta općine u kojima se zadržalo starije
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i najčešće radno nesposobno stanovništvo. Uzroci svemu navedenom su posljedice
ratnih razaranja zbog čega se velik broj stanovnika odselilo u urbana središta ili u
inozemstvo, prisutan je negativni prirodni prirast, pad ekonomske aktivnosti jer su
propali industrijski pogoni u susjednim naseljima u kojima je veći broj stanovnika bio
zaposlen.
U odnosu na nacionalne i županijske prosjeke, u Općini je također prisutna nepovoljna
obrazovna struktura stanovništva, s iznadprosječnim udjelom stanovnika bez
završene osnovne škole i sa završenom osnovnom školom kao najvećim dosegnutim
stupnjem obrazovanja. Udio stanovnika sa srednjoškolskim i visokoškolskim
stupnjevima obrazovanja je također ispodprosječan gledano u odnosu na prosjeke
Karlovačke županije i nacionalne prosjeke. Vrijednost udjela ekonomski aktivnog
stanovništva u Općini Generalski Stol je manja za 5,4 postotna boda, dok je stopa
registrirane nezaposlenosti veća za 3,5 postotna boda.
Kako bi se poboljšali rezultati Općine u narednom razdoblju, u sklopu ovog prioriteta
Općina će provesti ulaganje u dogradnju vrtića u Generalskom Stolu u cilju jačanja
kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i uključivanja djece u predškolski odgoj što
pozitivno utječe na njihovu socijalizaciju, ali i povoljno doprinosi usklađivanju
obiteljskog i poslovnog života roditelja. Kvalitetna usklađenost obiteljskog života i
poslovnih obveza jedan su od ključnih faktora koji utječe na povećanje stope fertiliteta,
a time i na ostvarenje pozitivne stope prirodnog prirasta stanovništva.
Također, Općina ulaže i u mlade obitelji kroz pružanje financijske potpore za
novorođeno dijete kako bi se potaknuo ostanak mladih obitelji na području općine
Generalski Stol. Dodatno, Općina financijski pomaže i osnovnoškolcima u troškovima
za udžbenike i radne bilježnice te srednjoškolcima u sufinanciranju troškova prijevoza
do srednje škole, sve u svrhu pružanja financijske stabilnosti obiteljima s djecom, ali i
ostvarenja pozitivnije demografske slike Općine.
Prioritet odgovara Strateškom cilju 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji.
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U cilju razvoja općinske infrastrukture razvidni su sljedeći prioriteti:
a) Komunalna infrastruktura
Na području općina Karlovačke županije, opskrba stanovništva vodom je vrlo visoka,
ali varira s područjima koja nemaju vodoopskrbne sustava do urbanih područja koja
imaju visoki postotak stanovništva koji su opskrbljeni vodom. Specifičnost je
postojanje mnogih pojedinačnih, nekontroliranih malih sustava, kao i značajni gubici
vode u distribuciji u svim sustavima, najčešće zbog starosti mreže. Karakteristika
Općine Generalski Stol jest u činjenici da Općina ima udio u vlasništvu poduzeća
Komunalno Duga Resa d.o.o. koje opskrbljuje vodom naselja Općine Generalski stol.
U predstojećem razdoblju uvest će se vodovodni priključci u nekoliko naselja, a kako
bi se unaprijedila vodovodna mreža Općine te ujedno pozitivno utjecalo na kvalitetu
života žitelji Općine.
Budući da je na području Općine sve više stanovništva starije od 65 godina te je njihov
udio u ukupnom stanovništvu 25.7%, što je više i od županijskog, i od nacionalnog
prosjeka, iskazala se potreba za proširenjem postojeće infrastrukture lokalnog groblja.
U predstojećem razdoblju će se proširiti i unaprijediti kapaciteti mjesnog groblja kroz
uređenje mrtvačnice te novih grobnih mjesta.
Ovaj prioritet u skladu je sa strateškim ciljem Ekološka i energetska tranzicija za
klimatsku neutralnost.
b) Prometna infrastruktura
Općina Generalski Stol pripada Karlovačkoj županiji se nalazi na prijelazu iz panonske
u gorsku Hrvatsku, između Korduna, Gorskog kotara i Like. Područje općine
Generalski Stol značajno je prije svega kao tranzitno područje. Kroz naselje prolazi
elektrificirana željeznička pruga Zagreb-Rijeka, Zagreb-Split, kao i povijesno važna
cestovna spona kontinentalne Hrvatske i Hrvatskog primorja, cesta Jozefina između
Zagreba i Senja. U blizini je i autocesta Zagreb-Rijeka te Zagreb-Split, što omogućuje
dobru prometnu povezanost s ostalim dijelovima zemlje.
Državne, županijske i lokalne ceste važan su dio ukupne cestovne mreže i čine temelj
za povezivanje prometnica niže razine koje su primarno potrebne za pristupanje
gradovima i selima, s međuregionalnom, međužupanijskom i županijskom razinom.
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Lokalne prometnice imaju najveću važnost u raspodjeli prometa na najnižoj razini.
Nažalost, u nekim područjima prisutan je manjak pristupačnosti koji se pokušava
poboljšati konstantnim ulaganjem u izgradnju nacionalnih prometnica i regionalnim i
lokalnim cestovnim mrežama što dovodi do pristupačnosti putnicima i ojačava
gospodarski rast područja. Županijska i lokalna cestovna mreža u nastojanju je
održavati istu što više kako bi se poboljšala njihova pristupačnost. Problem čine
nerazvrstane ceste te se aktivno radi na njihovom asfaltiranju i razvrstavanju. U
narednom razdoblju će se kroz asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta,
uređenje parkirališta te uređenje poučnih staza unaprijediti prometna i pješačka
infrastruktura i poboljšati povezanosti unutar Općine, ubrzati prijevoz osoba, odnosno
prijenos robe s ciljem gospodarskog rasta te održivog regionalnog razvoja. Mjera je u
skladu s ciljem Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

c) Društvena infrastruktura
Osim već spomenutih infrastrukturnih radova na komunalnoj i prometnoj infrastrukturi,
Općina će provesti ulaganje u izgradnju društvene infrastrukture, tj. u izgradnju
školske sportske dvorane i zgrade DVD-a i vatrogasnog društva. Dodatno, vezano uz
izgradnju dvorane, općina će financirati i izradu potrebne projektno-tehničke
dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole koju je potrebno pribaviti prije
početka gradnje. Od društvene javne infrastrukture investirat će se u uređenje javnih
površina koje obuhvaćaju uređenje poučne staze na području općine, uređenje
sportskog igrališta u Bukovlju te uređenje parkirališta pored Doma zdravlja u
Generalskom Stolu.
Ovaj prioritet u skladu je s postavkama strateškog cilja Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

OPĆINA GENERALSKI STOL | Provedbeni program Općine Generalski stol za razdoblje 2021.-2025. godine

Popis mjera za provedbu odabranih strateških
ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike
Hrvatske do 2030. godine s ključnim aktivnostima i
pripadajućim pokazateljima rezultata
Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
Mjera 1.1. Poticanje razvoja gospodarstva
Opis mjere
Mjerom će se financirati djelatnosti iz sektora turizma,
poduzetništva te poljoprivrede s ciljem generiranja novih radnih
mjesta i unaprjeđenjem gospodarstva.
Svrha mjere
Svrha mjere Poticanje razvoja gospodarstva je unaprjeđenje
gospodarstva u Općini kako bi se potaknulo zapošljavanje čime
bi se unaprijedilo gospodarstvo Općine, a u skladu s ciljem
Konkurentno i inovativno gospodarstvo.
Aktivnosti/projekti Financiranje potpore za razvoj gospodarstva
Pokazatelji

1. Isplaćene potpore za minimalno 20 poljoprivrednika
2. Isplaćene minimalno 4 potpore za razvoj turizma na području
Općine
3. Isplaćeno minimalno 8 potpora za razvoj poduzetništva na
području Općine

Doprinos
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
transformaciji
Rok provedbe

NE

NE
06/2024.

Strateški cilj 2 Zdrav, aktivan i kvalitetan život
Mjera 2.1. Poticanje razvoja kulture i sporta
Opis mjere
Mjera je usmjerena na razvoj civilnog sektora na polju sporta i
kulture kroz financiranje njihovih programa čiji je cilj doprinos
kvaliteti života lokalnog stanovništva.
Svrha mjere
Svrha mjere Poticanje razvoja kulture i sporta jest poticanje
razvoja dodatnih sadržaja na području Općine kako bi
odgovorilo na lokalne potrebe stanovništva, odnosno doprinijelo
razvoju društvenih aktivnosti. Mjera je u skladu s ciljem Zdrav,
aktivan i kvalitetan život.
Aktivnosti/projekti 1) Pružanje financijske potpore organizacijama neprofitnog
sektora za kulturnu produkciju i zaštitu kulturne baštine
2) Pružanje financijske potpore sportskim udrugama
Pokazatelji
1) Isplaćeno minimalno 5 potpora za organizacije neprofitnog
sektora za kulturnu produkciju i zaštitu kulturne baštine
2) Isplaćeno minimalno 4 potpore za udruge usmjerene na sport
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Doprinos
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
transformaciji
Rok provedbe

NE

NE
03/2024.

Strateški cilj 3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 3.1. Demografska revitalizacija
Opis mjere
Mjerom će se isplatiti financijska pomoć roditeljima novorođene
djece s ciljem poboljšanja demografske slike na području
Općine.
Svrha mjere
Svrha Mjere Demografska revitalizacija jest ulaganje u mlade
obitelji, odnosno pružanje financijske pomoći za novorođeno
dijete, a kako bi se osigurao ostanak mladih na području
Općine, odnosno kako bi se potaknula demografska
revitalizacija prostora. Mjera je u skladu s ciljem Demografska
revitalizacija i bolji položaj obitelji.
Aktivnosti/projekti Isplata financijske pomoći za novorođenu djecu na području
Općine Generalski Stol
Pokazatelji
Isplaćeno minimalno 20 financijskih naknada za novorođenu
djecu
Doprinos
NE
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
NE
transformaciji
Rok provedbe
03/2024.
Strateški cilj 3. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
Mjera 3.2. Razvoj odgoja i obrazovanja
Opis mjere
Mjerom će se proširiti postojeći kapaciteti dječjeg vrtića,
sufinancirati troškovi radnih materijala i udžbenika za učenike
osnovnih škola te sufinancirati troškovi prijevoza učenika
srednjih škola s područja Općine, s ciljem unaprjeđenja
obrazovnog sustava, ali i pozitivnog utjecaja na demografsku
sliku Općine te olakšavanje uključivanja žena u tržište rada.
Svrha mjere
Svrha mjere Razvoj odgoja i obrazovanja jest osiguranje
dodatnog prostornog kapaciteta kako bi što više djece moglo
pohađati vrtić i podrška ravnopravnom pristupu obrazovanja za
sve skupine učenika te poticaj na upis visokoškolskih ustanova.
Aktivnosti/projekti 1.Sufinanciranje troška udžbenika i radnih bilježnica
osnovnoškolskih učenika
2.Sufinanciranje troška prijevoza srednjoškolskih učenika
3.Dogradnja zgrade vrtića u Generalskom Stolu
Pokazatelji
1.Sufinanciran trošak udžbenika i radnih bilježnica za minimalno
20 osnovnoškolskih učenika

OPĆINA GENERALSKI STOL | Provedbeni program Općine Generalski stol za razdoblje 2021.-2025. godine

Doprinos
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
transformaciji
Rok provedbe

2.Sufinanciran trošak prijevoza za minimalno 20
srednjoškolskih učenika
3.Dograđena zgrada vrtića u Generalskom Stolu
NE

NE
01/2024.

Strateški cilj 4. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
Mjera 4.1. Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno stanovništvo
Opis mjere
Mjerom će se potaknuti razvoj društvenih programa i aktivnosti
namijenjenih lokalnom stanovništvu, s naglaskom na zdravom i
aktivnom životu.
Svrha mjere
Svrha mjere Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno
stanovništvo jest poticanje razvoja programa i usluga na
području Općine kako bi odgovorilo na lokalne potrebe
stanovništva, odnosno doprinijelo razvoju društvenih aktivnosti
na području Općine. Mjera je u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i
kvalitetan život.
Aktivnosti/projekti Jačanje društvenih programa i aktivnosti na području Općine
Pokazatelji
Isplaćene minimalno 4 potpore za razvoj društvenih programa i
aktivnosti na području Općine
Doprinos
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
transformaciji
Rok provedbe

NE

NE
03/2023.

Strateški cilj 5 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
Mjera 5.1. Unaprjeđenje komunalnog standarda
Opis mjere
Mjerom će se izvršiti infrastrukturni radovi kojima je cilj razvoj
komunalne infrastrukture, a kako bi se unaprijedio komunalni
standard.
Svrha mjere
Svrha mjere Unaprjeđenje komunalnog standarda je
poboljšanje kvalitete života razvojem javne komunalne
infrastrukture. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.
Aktivnosti/projekti 1. Proširenje mjesnog groblja u Generalskom Stolu
2. Uvođenje vodovodnih priključaka u naselja na području
općine Generalski stol: Goričice Dobranske, Jankovo Selište,
Mrežnički Brest, Mateško Selo i Crno Kamanje
Pokazatelji
1. Proširenje mjesnog groblja u Generalskom stolu za najmanje
30-ak grobnih mjesta
2. Uveden vodovodni priključak u 5 naselja na području općine
Generalski stol
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Doprinos
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
transformaciji
Rok provedbe

DA

NE
01/2024.

Strateški cilj 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim
posebnostima
Mjera 6.1. Razvoj osnovne društvene infrastrukture
Opis mjere
Mjerom će se doprinijeti razvoju društvene infrastrukture kroz
izgradnju školske sportske dvorane te društvenog i vatrogasnog
doma, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života žitelji Općine.
Svrha mjere
Svrha mjere Razvoj osnovne društvene infrastrukture jest
omogućavanje dostupnosti osnovne društvene infrastrukture u
Općini kako bi programi i aktivnosti bili dostupniji lokalnom
stanovništvu. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.
Aktivnosti/projekti 1. Izgradnja školske sportske dvorane
2. Izgradnja zgrade društvenog i vatrogasnog doma
Pokazatelji
Izgrađeno minimalno 2 objekta društvene infrastrukture na
području Općine
Doprinos
NE
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
NE
transformaciji
Rok provedbe
03/2024.
Strateški cilj 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim
posebnostima
Mjera 6.2. Unaprjeđenje prometne i pješačke infrastrukture
Opis mjere
Mjerom će se financirati infrastrukturni radovi za unaprjeđenje
prometne i pješačke infrastrukture te urediti sportski tereni i
poučne staze, a kako bi se potakao cjelokupni razvoj područja
Općine.
Svrha mjere
Svrha mjere Unaprjeđenje prometne i pješačke infrastrukture je
unaprijediti prometnu i pješačku infrastrukturu u Općini i
poboljšati povezanosti u i između općina i županije, ubrzati
prijevoz osoba, odnosno prijenos robe s ciljem gospodarskog
rasta te održivog regionalnog razvoja, te s druge strane
unaprijediti pješačku infrastrukturu kroz uređenje javnih
površina. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.
Aktivnosti/projekti 1. Asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta
2. Uređenje parkirališta kod doma zdravlja u Generalskom stolu
3. Uređenje sportskih terena
4. Uređenje poučne staze
Pokazatelji
1. Modernizirano ili izgrađena prometna ili pješačka
infrastruktura u duljini od najmanje 1 km
2.Uređeno minimalno 1 parkiralište na području Općine
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Doprinos
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
transformaciji
Rok provedbe

3.Uređen minimalno jedan sportski teren na području Općine
DA

NE
01/2024.

Strateški cilj 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim
posebnostima
Mjera 6.3. Razvoj dokumenata za unaprjeđenje prostornog planiranja i
života
Opis mjere
Mjerom će se unaprijediti sustav prostornog planiranja kroz
izradu projektno-tehničke dokumentacije .
Svrha mjere
Svrha mjere Razvoj dokumenata za unaprjeđenje prostornog
planiranja i života je izrada potrebne dokumentacije kako bi se
unaprijedilo prostorno planiranje i život na području Općine.
Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih područja i
područja s razvojnim posebnostima.
Aktivnosti/projekti 1.Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ili
opremanje
2 Izrada dokumentacije vezane za unaprjeđenje prostornog
planiranja i unaprjeđenje života
Pokazatelji
1.Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za minimalno 1
projekt izgradnje ili opremanja
2.Izrađeno minimalno 1 dokument vezan za unaprjeđenje
prostornog planiranja i unaprjeđenje života
Doprinos
NE
provedbi zelenoj
tranziciji
Doprinos zelenoj
NE
transformaciji
Rok provedbe
01/2023.
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Indikativan financijski okvir za provedbu mjera,
aktivnosti i projekata
1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
1.1.
Poticanje razvoja gospodarstva
Procijenjeni trošak provedbe
690.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8020 Subvencije i poticaji
Aktivnost T802010 Subvencije poljoprivrednicima,
Aktivnost T802020 Subvencije turističkoj djelatnosti
Aktivnost T802030 Subvencije trgovačkim društvima
2 Zdrav, aktivan i kvalitetan život
2.1. Poticanje razvoja kulture i sporta
Procijenjeni trošak provedbe
300.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8008 Javne potrebe u kulturi i sportu
Aktivnost A800810 Zaštita spomenika kulture
Aktivnost A800820 Promicanje kulturnih običaja
Aktivnost A800830 Promicanje sporta i rekreacije
3 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
3.1. Demografska revitalizacija
Procijenjeni trošak provedbe
160.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8010 Socijalna skrb
Aktivnost A801010 Naknade i pomoći
3 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji
3.2. Razvoj odgoja i obrazovanja
Procijenjeni trošak provedbe
810.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8008 Školski i predškolski odgoj
Aktivnost A800520 Programi osnovne škole
Aktivnost A800550 Potpore prijevoza učenika
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K800530 Dogradnja zgrade vrtića
4 Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno stanovništvo
4.1. Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno stanovništvo
Procijenjeni trošak provedbe
126.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8040 Redovna djelatnost udruga
Aktivnost A804010 Tekuće pomoći za redovne aktivnosti
5 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost
5.1. Unaprjeđenje komunalnog standarda
Procijenjeni trošak provedbe
2.910.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P81100 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost A811060 Groblja i mrtvačnice
Aktivnost A811070 Vodovodna mreža
6 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
6.1. Razvoj osnovne društvene infrastrukture
Procijenjeni trošak provedbe
16.100.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8030 Izgradnja objekata
Kapitalni projekt K803020 Izgradnja sportske dvorane
Kapitalni projekt KXXXX Izgradnja zgrade DVD-a i vatrogasnog društva
6 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
6.2. Unaprjeđenje prometne i pješačke infrastrukture
Procijenjeni trošak provedbe

2.805.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8211 Izgradnja komunalne infrastrukture
Aktivnost A821110 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Aktivnost A821150 Uređenje javnih površina
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6 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima
6.3. Razvoj dokumenata za unaprjeđenje prostornog planiranja i života
Procijenjeni trošak provedbe
200.000,00 kn
Program i aktivnost u proračunu
P8212 Planovi i projekti
Aktivnost A821210 Planovi i projekti
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Okvir za praćenje i izvještavanje
Praćenje i vrednovanje sastavni su dijelovi procesa strateškog planiranja. U ovom
dijelu Provedbenog programa usmjeravamo se na njih.
Praćenje provedbe Provedbenog programa predstavlja proces prikupljanja, analize i
usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera
Provedbenog programa, dok je izvještavanje proces pružanja pravovremenih i
relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na nacionalnoj razini
i razini lokalne i područne (regionalne) samouprave te široj javnosti o statusu provedbe
Provedbenog programa.
Kako bi se realizirali procesi vrednovanja i izvještavanja, potrebno je da nositelj izrade
provedbenog programa dva puta godišnje podnese izvješća o napretku u provedbi
mjera, aktivnosti i projekata te ostvarenju pokazatelja rezultata izvršnom tijelu Općine.
Lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvještavanje o provedbi Provedbenog
plana te unošenje podataka u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje
razvojem koji omogućuje standardizirano i sustavno pripremanje izvješća o provedbi
Provedbenog programa.

Drugi relevantni podatci o mjeri
Provedbom mjera osim što se doprinosi ispunjenju nacionalnih obveza definiranih
strategijom i drugim višim strateškim aktima, doprinosi se i provedbi međunarodno
preuzetih obveza, odnosno provedbi zajedničkih prioriteta Europske unije. U daljnjem
tekstu definiran je doprinos Provedbenog programa prioritetima Europske unije.

Naziv
cilja/mjere

Troškovi
mjere

Doprinos
prioritetu
digitalizacije

Doprinos
prioritetu
zelene
tranzicije

Doprinos
ciljevima
Programa UNa

1 Konkurentno i
inovativno
gospodarstvo
1.1. Poticanje
razvoja
gospodarstva

690.000,00 kn

NE

NE

SDG 8
Promicati
ravnomjeran,
uključiv i održiv
gospodarski
rast, punu i

Doprinos
mjeri
ispunjenju
obveza
uređenih
posebnim
propisima
PP
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2 Zdrav, aktivan
i kvalitetan život
2.1. Poticanje
razvoja kulture i
sporta

300.000,00 kn

NE

NE

3 Demografska
revitalizacija i
bolji položaj
obitelji
3.1.
Demografska
revitalizacija
3 Demografska
revitalizacija i
bolji položaj
obitelji
3.2. Razvoj
odgoja i
obrazovanja

160.000,00 kn

NE

NE

810.000,00 kn

NE

NE

4. Zdrav,
aktivan i
kvalitetan život
4.1. Poticanje
razvoja
programa i
usluga za
lokalno
stanovništvo
5 Ekološka i
energetska
tranzicija za
klimatsku
neutralnost
5.1.
Unaprjeđenje
komunalnog
standarda

126.000,00 kn

NE

NE

2.910.000,00
kn

DA

NE

produktivnu
zaposlenost i
dostojan posao
za sve
SDG 4
Osigurati
uključivo i
pravedno
obrazovanje i
promicati prilike
za cjeloživotno
učenje svim
ljudima
SDG 3
Osigurati zdrav
život i promicati
blagostanje
svih ljudi svih
starosnih
skupina
SDG 3
Osigurati zdrav
život i promicati
blagostanje
svih ljudi svih
starosnih
skupina
SDG 4
Osigurati
uključivo i
pravedno
obrazovanje i
promicati prilike
za cjeloživotno
učenje svim
ljudima
SDG 3
Osigurati zdrav
život i promicati
blagostanje
svih ljudi svih
starosnih
skupina

SDG 6
Osigurati
dostupnost i
održivo
upravljanje
vodama te
zdravstvene
uvjete za sve

PP

PP

PP

PP

PP

OPĆINA GENERALSKI STOL | Provedbeni program Općine Generalski stol za razdoblje 2021.-2025. godine

6 Razvoj
potpomognutih
područja i
područja s
razvojnim
posebnostima
6.1. Razvoj
osnovne
društvene
infrastrukture
6 Razvoj
potpomognutih
područja i
područja s
razvojnim
posebnostima
6.2.
Unaprjeđenje
prometne i
pješačke
infrastrukture

16.100.000,00
kn

NE

2.805.000,00
kn

DA

6 Razvoj
potpomognutih
područja i
područja s
razvojnim
posebnostima
6.3. Razvoj
dokumenata za
unaprjeđenje
prostornog
planiranja i
života

200.000,00 kn

NE

NE

NE

NE

SDG 9
Izgraditi
otpornu
infrastrukturu,
promicati
uključivu i
održivu
industrijalizaciju
i poticati
inovacije
SDG 9
Izgraditi
otpornu
infrastrukturu,
promicati
uključivu i
održivu
industrijalizaciju
i poticati
inovacije

PP

SDG 11
Učiniti gradove
i ljudska
naselja
uključivima,
sigurnima,
otpornima i
održivima

PP

PP
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Prilog 1. Tablični predložak za izradu provedbenih programa

Provedbeni program Općine Generalski stol
Općina Generalski stol

NOSITELJ IZRADE AKTA:

Razdoblje važenja akta:

Datum izrade:

2021.-2024.

Redni broj
mjere

Doprinos provedbi
nadređenog akta strateškog
planiranja

Naziv cilja nadređenog akta
strateškog planiranja

Program u proračunu JLS

Naziv mjere

1

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P8020 Subvencije i poticaji

1.1. Poticanje razvoja gospodarstva

Svrha provedbe mjere

Procijenjeni trošak
provedbe mjere
(u HRK)

Poveznica na izvor
financiranja u
proračunu JLS

Nadležnost /
odgovornost za
provedbu mjere

Oznaka mjere (R/I/O)

Doprinos
mjere
ispunjenju
obveza
uređenih
posebnim
propisima

690,000.00 kn

Aktivnost T802010 Subvencije
poljoprivrednicima,
Aktivnost T802020 Subvencije
turističkoj djelatnosti
Aktivnost T802030 Subvencije
trgovačkim društvima

Općina Generalski Stol+I6

I

PP

SDG

Doprinos
zelenoj
tranziciji
EU-a
(DA/NE)

Doprinos
digitalnoj
transformaciji
EU-a
(DA/NE)

NE

NE

Ključne aktivnosti

Rok provedbe
mjere
(mjesec, godina)

Pokazatelj rezultata

1) Isplaćene potpore za minimalno 20 poljoprivrednika

Svrha mjere Poticanje razvoja gospodarstva je unaprjeđenje
gospodarstva u Općini kako bi se potaknulo zapošljavanje
čime bi se unaprijedilo gospodarstvo Općine, a u skladu s
ciljem Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1) Financiranje potpore za razvoj gospodarstva
SDG 8

Početak: 01/2022
Kraj: 06/2024

2) Isplaćene minimalno 4 potpore za razvoj turizma na području
Općine

3) Isplaćeno minimalno 8 potpora za razvoj poduzetništva na
području Općine

2

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

2 Zdrav, aktivan i kvalitetan život

P8008 Javne potrebe u kulturi i sportu

Aktivnost A800810 Zaštita
spomenika kulture
Aktivnost A800820 Promicanje
kulturnih običaja
Aktivnost A800830 Promicanje
sporta i i rekreacije

Općina Generalski stol

2.1. Poticanje razvoja kulture i sporta

Svrha mjere Poticanje razvoja kulture i sporta jest poticanje
razvoja dodatnih sadržaja na području Općine kako bi
odgovorilo na lokalne potrebe stanovništva, odnosno
doprinijelo razvoju društvenih aktivnosti. Mjera je u skladu s
ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život

160,000.00 kn

Aktivnost A801010 Naknade i
pomoći

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 3

NE

NE

810,000.00 kn

Aktivnost A800520 Programi
osnovne škole
Aktivnost A800550 Potpore
prijevoza učenika
K800530 Dogradnja zgrade vrtića

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 4

NE

NE

3

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

3 Demografska revitalizacija i bolji položaj
obitelji

P8010 Socijalna skrb

3.1. Demografska revitalizacija

Svrha Mjere Demografska revitalizacija jest ulaganje u mlade
obitelji, odnosno pružanje financijske pomoći za novorođeno
dijete, a kako bi se osigurao ostanak mladih na području
Općine, odnosno kako bi se potaknula demografska
revitalizacija prostora. Mjera je u skladu s ciljem Demografska
revitalizacija i bolji položaj obitelji

4

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

3 Demografska revitalizacija i bolji položaj
obitelji

P8008 Školski i predškolski odgoj

3.2. Razvoj odgoja i obrazovanja

Svrha mjere Razvoj odgoja i obrazovanja jest osiguranje
dodatnog prostornog kapaciteta kako bi što više djece moglo
pohađati vrtić i podrška ravnopravnom pristupu obrazovanja
za sve skupine učenika te poticaj na upis visokoškolskih
ustanova.

300,000.00 kn

I

PP

SDG 4

NE

NE

1) Pružanje financijske potpore organizacijama neprofitnog
sektora za kulturnu produkciju i zaštitu kulturne baštine
2) Pružanje financijske potpore sportskim udrugama

1) Isplata financijske pomoći za novoređenu djecu na području
općine Generalski Stol

Početak: 01/2022
Kraj: 03/2024

Početak: 01/2022
Kraj: 03/2024

1) Sufinanciranje troška udžbenika i radnih bilježnica
osnovnoškolskih učenika

2) Sufinanciranje troška prijevoza srednjoškolskih učenika

Početak: 01/2022
Kraj: 01/2024

3) Dogradnja zgrade vrtića u Generalskom Stolu

5

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

4 Poticanje razvoja programa i usluga za
lokalno stanovništvo

P8040 Redovna djelatnost udruga

4.1. Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno
stanovništvo

7

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

5 Ekološka i energetska tranzicija za
klimatsku neutralnost

P81100 Održavanje komunalne infrastrukture

5.1. Unaprjeđenje komunalnog standarda

6

Nacionalna razvojna strategija Republike 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s
Hrvatske do 2030. godine
razvojnim posebnostima

P8030 Izrgradnja objekata

6.1. Razvoj osnovne društvene infrastrukture

8

Nacionalna razvojna strategija Republike 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s
Hrvatske do 2030. godine
razvojnim posebnostima

P8211 Izgradnja komunalne infrastrukture

6.2. Unaprjeđenje prometne i pješačke infrastrukture

Svrha mjere Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno
stanovništvo jest poticanje razvoja programa i usluga na
području Općine kako bi odgovorilo na lokalne potrebe
stanovništva, odnosno doprinijelo razvoju društvenih aktivnosti
na području Općine. Mjera je u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i
kvalitetan život.

Svrha mjere Unaprjeđenje komunalnog standarda je
poboljšanje kvalitete života razvojem javne komunalne
infrastrukture. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

Svrha mjere Razvoj osnovne društvene infrastrukture jest
omogućavanje dostupnosti osnovne društvene infrastrukture u
Općini kako bi programi i aktivnosti bili dostupniji lokalnom
stanovništvu. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

Svrha mjere Unaprjeđenje prometne i pješačke infrastrukture
je unaprijediti prometnu i pješačku infrastrukturu u Općini i
poboljšati povezanosti u i između općina i županije, ubrzati
prijevoz osoba, odnosno prijenos robe s ciljem gospodarskog
rasta te održivog regionalnog razvoja, te s druge strane
unaprijediti pješačku infrastrukturu kroz uređenje javnih
površina. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

126,000.00 kn

Aktivnost A804010 Tekuće
pomoći za redovne aktivnosti

Općina Generalski stol

I

PP

SDG 3

NE

NE

2,910,000.00 kn

Aktivnost A811060 Groblja i
mrtvačnice
Aktivnost A811070 Vodovodna
mreža

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 6

DA

NE

16,100,000.00 kn

Kapitalni projekt K803020
Izgradnja sportske dvorane
Kapitalni projekt KXXXX Izgradnja
zgrade DVD-a i vatrogasnog
društva

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 9

NE

NE

2,805,000.00 kn

Aktivnost A821110 Asfaltiranje
nerazvrstanih cesta
Aktivnost A821150 Uređenje
javnih površina

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 9

DA

NE

1) Jačanje društvenih programa i aktivnosti na području Općine

1) Proširenje mjesnog groblja u Generalskom Stolu
2) Uvođenje vodovodnih priključaka u naselja na području
općine Generalski stol: Goričice Dobranske, Jankovo Selište,
Mrežnički Brest, Mateško Selo i Crno Kamanje

1) Izgradnja školske sportske dvorane
2) Izgradnja zgrade društvenog i vatrogasnog doma

Početak: 01/2022
Kraj: 03/2024

9

Nacionalna razvojna strategija Republike 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s
Hrvatske do 2030. godine
razvojnim posebnostima

P8212 Planovi i projekti

Aktivnost A821210 Planovi i
projekti

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 11

NE

NE
2) Izrada dokumentacije vezane za unaprjeđenje prostornog
planiranja i unaprjeđenje života

Ciljna
vrijednost
2023.

Ciljna
vrijednost
2024.

Ciljna
vrijednost
2025.

0

5

10

15

20

0

1

2

3

4

0

2

4

6

8

1

2

3

5

2) Isplaćeno minimalno 4 potpore za udruge usmjerene na sport

0

1

2

3

4

Isplaćeno minimalno 20 financijskih naknada za novorođenu
djecu

0

5

10

15

20

5

10

15

20

5

10

15

20

1) Sufinanciran trošak udžbenika i radnih bilježnica za minimalno
20 osnovnoškolskih učenika

0

2) Sufinanciran trošak prijevoza za minimalno 20 srednjoškolskih
učenika

0

3) Dograđena zgrada vrtića u Generalskom Stolu

0

0

0

1

1

Isplaćene minimalno 4 potpore za razvoj društvenih programa i
aktivnosti na području Općine

0

2

3

4

4

1) Proširenje mjesnog groblja u Generalskom stolu za najmanje
30-ak grobnih mjesta

0

0

30

30

30

2) Uveden vodovodni priključak u 5 naselja na području općine
Generalski stol

0

1

3

5

5

1) Izgrađeno minimalno 2 objekta društvene infrastrukture na
području Općine

0

0

1

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

Početak: 01/2022
Kraj: 01/2024

Početak: 05/2021
Kraj: 03/2024

Početak: 01/2022
Kraj: 01/2024
2) Uređeno minimalno 1 parkiralište na području Općine

1) Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ili
opremanje
200,000.00 kn

Ciljna
vrijednost
2022.

0

1) Modernizirano ili izgrađena prometna ili pješačka infrastruktura
u duljini od najmanje 1 km
1) Asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta
2) Uređenje parkirališta kod doma zdravlja u Generalskom stolu
3) Uređenje sportskih terena
4) Uređenje poučne staze

Početna
vrijednost
(godina)

1) Isplaćeno minimalno 5 potpora za organizacije neprofitnog
sektora za kulturnu produkciju i zaštitu kulturne baštine

3) Uređen minimalno jedan sportski teren na području Općine

Svrha mjere Razvoj dokumenata za unaprjeđenje prostornog
planiranja i života je izrada potrebne dokumentacije kako bi se
6.3. Razvoj dokumenata za unaprjeđenje prostornog
unaprijedilo prostorno planiranje i život na području Općine.
planiranja i života
Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih područja i
područja s razvojnim posebnostima

15.11.2021.

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

1) Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za minimalno 1
projekt izgradnje ili opremanja
Početak 01/2022
Kraj 01/2023
2) Izrađeno minimalno 1 dokument vezan za unaprjeđenje
prostornog planiranja i unaprjeđenje života

Prilog 2. Prijedlog područja kojima se ostvaruju poslovi iz redovnog djelokruga JLP(R)S (ostale
mjere)
Provedbeni program Općine Generalski stol
Općina Generalski stol

NOSITELJ IZRADE AKTA:

Razdoblje važenja akta:

Datum izrade:

2021.-2024.

Redni broj
mjere

Doprinos provedbi
nadređenog akta strateškog
planiranja

Naziv cilja nadređenog akta
strateškog planiranja

Program u proračunu JLS

Naziv mjere

1

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo

P8020 Subvencije i poticaji

13. Gospodarski razvoj

Svrha provedbe mjere

Procijenjeni trošak
provedbe mjere
(u HRK)

Poveznica na izvor
financiranja u
proračunu JLS

Nadležnost /
odgovornost za
provedbu mjere

Oznaka mjere (R/I/O)

Doprinos
mjere
ispunjenju
obveza
uređenih
posebnim
propisima

Općina Generalski Stol+I6

I

PP

SDG

Doprinos
zelenoj
tranziciji
EU-a
(DA/NE)

Doprinos
digitalnoj
transformaciji
EU-a
(DA/NE)

NE

NE

Ključne aktivnosti

Rok provedbe
mjere
(mjesec, godina)

Početna
vrijednost
(godina)

Ciljna
vrijednost
2022.

Ciljna
vrijednost
2023.

Ciljna
vrijednost
2024.

Ciljna
vrijednost
2025.

0

5

10

15

20

0

1

2

3

4

0

2

4

6

8

1) Isplaćeno minimalno 5 potpora za organizacije neprofitnog
sektora za kulturnu produkciju i zaštitu kulturne baštine

0

1

2

3

5

2) Isplaćeno minimalno 4 potpore za udruge usmjerene na sport

0

1

2

3

4

Isplaćeno minimalno 20 financijskih naknada za novorođenu
djecu

0

5

10

15

20

5

10

15

20

5

10

15

20

Pokazatelj rezultata

1) Isplaćene potpore za minimalno 20 poljoprivrednika

Svrha mjere Poticanje razvoja gospodarstva je unaprjeđenje
gospodarstva u Općini kako bi se potaknulo zapošljavanje
čime bi se unaprijedilo gospodarstvo Općine, a u skladu s
ciljem Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Aktivnost T802010 Subvencije
poljoprivrednicima,
690,000.00 kn

Aktivnost T802020 Subvencije
turističkoj djelatnosti
Aktivnost T802030 Subvencije
trgovačkim društvima

1) Financiranje potpore za razvoj gospodarstva
SDG 8

Početak: 01/2022
Kraj: 06/2024

2) Isplaćene minimalno 4 potpore za razvoj turizma na području
Općine

3) Isplaćeno minimalno 8 potpora za razvoj poduzetništva na
području Općine

2

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

2 Zdrav, aktivan i kvalitetan život

3

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

3 Demografska revitalizacija i bolji položaj
obitelji

4

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

3 Demografska revitalizacija i bolji položaj
obitelji

P8008 Javne potrebe u kulturi i sportu

8.

Kultura, tjelesna kultura i sport

P8010 Socijalna skrb

Svrha mjere Poticanje razvoja kulture i sporta jest poticanje
razvoja dodatnih sadržaja na području Općine kako bi
odgovorilo na lokalne potrebe stanovništva, odnosno
doprinijelo razvoju društvenih aktivnosti. Mjera je u skladu s
ciljem Zdrav, aktivan i kvalitetan život

5. Briga o djeci,
15. Demografija

Svrha Mjere Demografska revitalizacija jest ulaganje u mlade
obitelji, odnosno pružanje financijske pomoći za novorođeno
dijete, a kako bi se osigurao ostanak mladih na području
Općine, odnosno kako bi se potaknula demografska
revitalizacija prostora. Mjera je u skladu s ciljem Demografska
revitalizacija i bolji položaj obitelji

Odgoj i obrazovanje,
5. Briga o djeci

Svrha mjere Razvoj odgoja i obrazovanja jest osiguranje
dodatnog prostornog kapaciteta kako bi što više djece moglo
pohađati vrtić i podrška ravnopravnom pristupu obrazovanja
za sve skupine učenika te poticaj na upis visokoškolskih
ustanova.

300,000.00 kn

Aktivnost A800810 Zaštita
spomenika kulture
Aktivnost A800820 Promicanje
kulturnih običaja
Aktivnost A800830 Promicanje
sporta i i rekreacije

160,000.00 kn

Aktivnost A801010 Naknade i
pomoći

810,000.00 kn

Aktivnost A800520 Programi
osnovne škole
Aktivnost A800550 Potpore
prijevoza učenika
K800530 Dogradnja zgrade vrtića

Općina Generalski stol

Općina Generalski Stol

I

I

PP

PP

SDG 4

SDG 3

NE

NE

NE

NE

1) Pružanje financijske potpore organizacijama neprofitnog
sektora za kulturnu produkciju i zaštitu kulturne baštine
2) Pružanje financijske potpore sportskim udrugama

1) Isplata financijske pomoći za novoređenu djecu na području
općine Generalski Stol

Početak: 01/2022
Kraj: 03/2024

Početak: 01/2022
Kraj: 03/2024

1) Sufinanciranje troška udžbenika i radnih bilježnica
osnovnoškolskih učenika

4.

P8008 Školski i predškolski odgoj

2) Sufinanciranje troška prijevoza srednjoškolskih učenika
Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 4

NE

NE

Početak: 01/2022
Kraj: 01/2024

3) Dogradnja zgrade vrtića u Generalskom Stolu

5

7

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike
Hrvatske do 2030. godine

4 Poticanje razvoja programa i usluga za
lokalno stanovništvo

5 Ekološka i energetska tranzicija za
klimatsku neutralnost

P8040 Redovna djelatnost udruga

14. Lokalna uprava i administracija

P81100 Održavanje komunalne infrastrukture

3.

Komunalno gospodarstvo

6

Nacionalna razvojna strategija Republike 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s
Hrvatske do 2030. godine
razvojnim posebnostima

P8030 Izrgradnja objekata

8. Kultura, tjelesna kultura i sport,
11. Protupožarna i civilna zaštita

8

Nacionalna razvojna strategija Republike 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s
Hrvatske do 2030. godine
razvojnim posebnostima

P8211 Izgradnja komunalne infrastrukture

3. Komunalno gospodarstvo,
12. Promet i održavanje javnih prometnica

Svrha mjere Poticanje razvoja programa i usluga za lokalno
stanovništvo jest poticanje razvoja programa i usluga na
području Općine kako bi odgovorilo na lokalne potrebe
stanovništva, odnosno doprinijelo razvoju društvenih aktivnosti
na području Općine. Mjera je u skladu s ciljem Zdrav, aktivan i
kvalitetan život.

Svrha mjere Unaprjeđenje komunalnog standarda je
poboljšanje kvalitete života razvojem javne komunalne
infrastrukture. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

Svrha mjere Razvoj osnovne društvene infrastrukture jest
omogućavanje dostupnosti osnovne društvene infrastrukture u
Općini kako bi programi i aktivnosti bili dostupniji lokalnom
stanovništvu. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

Svrha mjere Unaprjeđenje prometne i pješačke infrastrukture
je unaprijediti prometnu i pješačku infrastrukturu u Općini i
poboljšati povezanosti u i između općina i županije, ubrzati
prijevoz osoba, odnosno prijenos robe s ciljem gospodarskog
rasta te održivog regionalnog razvoja, te s druge strane
unaprijediti pješačku infrastrukturu kroz uređenje javnih
površina. Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih
područja i područja s razvojnim posebnostima.

126,000.00 kn

Aktivnost A804010 Tekuće
pomoći za redovne aktivnosti

Općina Generalski stol

I

PP

SDG 3

NE

NE

Aktivnost A811060 Groblja i
mrtvačnice
Aktivnost A811070 Vodovodna
mreža

Općina Generalski Stol

16,100,000.00 kn

Kapitalni projekt K803020
Izgradnja sportske dvorane
Kapitalni projekt KXXXX Izgradnja
zgrade DVD-a i vatrogasnog
društva

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 9

NE

NE

2,805,000.00 kn

Aktivnost A821110 Asfaltiranje
nerazvrstanih cesta
Aktivnost A821150 Uređenje
javnih površina

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 9

DA

NE

2,910,000.00 kn

I

PP

SDG 6

DA

NE

1) Jačanje društvenih programa i aktivnosti na području Općine

1) Proširenje mjesnog groblja u Generalskom Stolu
2) Uvođenje vodovodnih priključaka u naselja na području
općine Generalski stol: Goričice Dobranske, Jankovo Selište,
Mrežnički Brest, Mateško Selo i Crno Kamanje

1) Izgradnja školske sportske dvorane
2) Izgradnja zgrade društvenog i vatrogasnog doma

Početak: 01/2022
Kraj: 03/2024

1) Sufinanciran trošak udžbenika i radnih bilježnica za minimalno
20 osnovnoškolskih učenika

0

2) Sufinanciran trošak prijevoza za minimalno 20 srednjoškolskih
učenika

0

3) Dograđena zgrada vrtića u Generalskom Stolu

0

0

0

1

1

Isplaćene minimalno 4 potpore za razvoj društvenih programa i
aktivnosti na području Općine

0

2

3

4

4

1) Proširenje mjesnog groblja u Generalskom stolu za najmanje
30-ak grobnih mjesta

0

0

30

30

30

2) Uveden vodovodni priključak u 5 naselja na području općine
Generalski stol

0

1

3

5

5

1) Izgrađeno minimalno 2 objekta društvene infrastrukture na
području Općine

0

0

1

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

Početak: 01/2022
Kraj: 01/2024

Početak: 05/2021
Kraj: 03/2024

1) Modernizirano ili izgrađena prometna ili pješačka infrastruktura
u duljini od najmanje 1 km
1) Asfaltiranje makadamskih nerazvrstanih cesta
2) Uređenje parkirališta kod doma zdravlja u Generalskom stolu
3) Uređenje sportskih terena
4) Uređenje poučne staze

Početak: 01/2022
Kraj: 01/2024
2) Uređeno minimalno 1 parkiralište na području Općine

3) Uređen minimalno jedan sportski teren na području Općine

9

Nacionalna razvojna strategija Republike 6 Razvoj potpomognutih područja i područja s
Hrvatske do 2030. godine
razvojnim posebnostima

P8212 Planovi i projekti

1.
2.

Uređenje naselja i stanovanje,
Prostorno i urbanističko planiranje

Svrha mjere Razvoj dokumenata za unaprjeđenje prostornog
planiranja i života je izrada potrebne dokumentacije kako bi se
unaprijedilo prostorno planiranje i život na području Općine.
Mjera je u skladu s ciljem Razvoj potpomognutih područja i
područja s razvojnim posebnostima

15.11.2021.

OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE

1) Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ili
opremanje
200,000.00 kn

Aktivnost A821210 Planovi i
projekti

Općina Generalski Stol

I

PP

SDG 11

NE

NE
2) Izrada dokumentacije vezane za unaprjeđenje prostornog
planiranja i unaprjeđenje života

1) Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za minimalno 1
projekt izgradnje ili opremanja
Početak 01/2022
Kraj 01/2023
2) Izrađeno minimalno 1 dokument vezan za unaprjeđenje
prostornog planiranja i unaprjeđenje života
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