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Izlazi po potrebi 

Broj 3                             Godina 2022.                                 Datum: 07.09.2022.  

 

      

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2022.godinu 

2. I izmjene I dopune Proračuna Općine za 2022.godinu 

3. Usvajanje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Generalski Stol 

4. Odluka o proglašenju komunalne infrastructure javnim dobrom u općoj uporabi 

5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

6. Suglasnost za provedbu ulaganja – LAG Frankopan 

7. Izvješće o radu općinskog načelnika za I polugodište 2022.godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Generalski Stol 
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1. 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-08/22-01/07 

Ur. broj: 2133/09-01-22-01 

Generalski Stol, 30.  kolovoza 2022.  

 

  

 Na temelju članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju 

proračuna (NN br. 24/13) i članka 32. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br. 1/21 ), Općinsko 

vijeće općine Generalski Stol na 07. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2022. godine donosi 

 

    O D L U K U 

             o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

                   općine Generalski Stol za 2022.godinu 

 

                                                                      Članak 1. 

          

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Generalski Stol za 2022. godinu izvršen je 

kako slijedi u sažetku Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja na razini razreda ekonomske 

klasifikacije: 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 

1 2 3 4 5 6 

Naziv računa Ostvareno  

I-VI  2021 

Plan 2022 Ostvareno  

I-VI  2022 

Indeks 

4/2 

Indeks 

4/3 

6 Prihodi poslovanja 7.269.985,96 8.087.500,00 4.159.070,64 57,2 51,4 

7 Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 

 

3.000,00 

 

1.630.000,00 

 

196.750,50 

 

0 

 

12,1 

UKUPNO PRIHODI 7.272.985,96 9.717.500,00 4.355.821,14 59,9 44,8 

3 Rashodi poslovanja 3.575.165,86 6.112.500,00 2.402.647,36 67,2 39,3 

4 Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

 

3.840.158,49 

 

9.505.000,00 

 

3.758.343,30 

 

97,9 

 

39,5 

UKUPNO RASHODI 7.415.324,35 15.617.500,00 6.160.990,66 83,1 39,4 

B.  

8 Primici od financijske 

imovine i zaduživanja 

 

              0 

 

 5.900.00000 

 

2.977.548,41 

 

         0 

 

   50,5 

5 Izdaci za financijsku 

imovinu i otplate zajma 

 

   0 

 

    0 

 

             0 

 

         0 

 

   0 

NETO ZADUŽIVANJE/ 

FINANCIRANJE 

 

              0 

               

5.900.000,00 

              

2.977.548,41 

 

         0 

 

   50,5 

C.  

Manjak/višak prihoda  iz 

prethodnog razdoblja 

              

-1.593.118,25 

 

0 

 

0 

 

     0 

 

0    

D.  

Ukupni prihodi 5.679.867,71 15.617.500,00 7.333.369,55 129,1 47,0 

Ukupni rashodi 7.415.324,35 15.617.500,00 6.160.990,66 83,1 39,4 

Višak/manjak prihoda 

raspoloživ u sljedećem 

razdoblju 

 

-1.735.456,64    

 

                0 

 

1.172.378,89 

 

0 

 

0 

 

 

 U razdoblju I-VI 2021. godine proračun je izvršen sa 47,0 % prihoda i 39,4%  rashoda u odnosu na 

godišnji plan a ukupni ostvareni višak prihoda  iznosi 1.172.378,89  kn.                                                   
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                                                                   Članak 2. 

 

          Polugodišnji izvještaj sastoji se od: Općeg dijela proračuna koji sadrži Račun prihoda i rashoda  

te Račun financiranja, Posebnog dijela proračuna koji sadrži izvršenje rashoda po organizacijskoj, 

ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, prikaza prihoda i rashoda po po izvorima financiranja i 

rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji. 

 

 

                                                                    Članak 3. 

 

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

 

 

   

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

              Damir Kolić 

   

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

 

2. 

 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-08/22-01/07 
Ur. broj: 2133/09-01-22-01 

Generalski Stol, 30. kolovoza 2022. 

 

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 7. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2022. godine, donosi 

 

                                                  O D L U K U 

  o I. izmjenama i dopunama Proračuna općine Generalski Stol za 2022.godinu 
                                                 

                                                         I                                                       

 

           Proračun općine Generalski Stol za 2022. godinu I. izmjenama i dopunama 
utvrđuje se u visini od 16.182.000,00 kn a sastoji se od: 

 

 

A Račun prihoda i 

rashoda 

Plan  za 

2022.godinu 

Povećanje/ 

smanjenje 

        Novi plan 

Prihodi poslovanja(razred 6) 8.087.500,00,00 687.166,76 8.774.666,76 

Prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine 

(razred 7) 

 
1.630.000,00 

 
507.000,00 

 
2.137.000,00 

Rashodi poslovanja (razred 

3) 

6.112.500,00 264.500,00 6.377.000,00 

Rashodi za nabavu 

nefinancijske imovine 

(razred 4) 

             

9.505.000,00 

 

300.000,00 

 

9.805.000,00 

B Račun 

financiranja/zaduživanja 

   

Primici od financijske 

imovine i zaduživanja 

(razred 8) 

 

5.900.000,00 

 

0,00 

 

5.900.000,00 
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Izdaci za financijsku 
imovinu i otplate zajmova 

(razred 5) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

C Manjak prihoda iz 

prethodnog razdoblja 

0,00 -629.666,76 -629.666,76 

UKUPNO PRORAČUN 15.617.500,00 564.500,00 16.182.000,00 

 
 

       Tabelarni prikaz prihoda i rashoda (opći dio Proračuna) i rashoda po organizacijskoj, 

funkcijskoj, 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 

 

 
 

 

Obrazloženje: 

 
Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.godinu sa 5.sjednice Općinskog vijeća 

od 21.ožujka 2022.godine, ostvareni manjak prihoda od 629.666,76 kn iz prethodne 

godine kroz I izmjene i dopune prenosi se u 2022.godinu. Također, I izmjenama i 

dopunama Proračuna Općine za 2022.godinu provodi se korekcija planiranih stavaka 
sukladno podacima o ostvarenju za razdoblje I – VI 2022.godine te očekivanim 

kretanjima prihoda i rashoda do kraja proračunske godine. 

 

Na strani prihoda značajnije se povećavaju prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog 

proračuna (konto 6332) te prihodi od prodaje građevinskog zemljišta (konto 7111). 
 

Na strani rashoda značajnije promjene se vrše kod slijedećih planiranih aktivnosti: 

 

A811040 Javne površine 
Planirana sredstva povećavaju se za 200.000,00 kn radi kupnje zemljišta za izgradnju 

dječjeg vrtića. 

 

A812050 Gospodarenje otpadom 
Planirana sredstva povećavaju se za nabavu komunalne opreme (spremnici za odvojeno 

prikupljanje otpada) u vrijednosti od 370.000,00 kn te za rashode vezane uz 

funkcioniranje reciklažnog dvorišta. 

 

 
Ostale pozicije Proračuna mijenjat će se prema potrebama odnosno financijskim 

mogućnostima za njihovu realizaciju. 

 

 
 

 

 

 

                           

        

          ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
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3. 
 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:023-05/22-01/07 

URBROJ:2133/09-01-22-01 

Generalski Stol, 30.kolovoza 2022.god. 

 

Temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“, broj 143/21) i članka 32. Statuta Općine Generalski Stol („Službeni glasnik Općine 

Generalski Stol“, broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Generalski Stol na 07. sjednici 

održanoj 29. kolovoza 2022.godine, donosi 

 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI 

GENERALSKI STOL 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se načela i standardi ponašanja te se uređuje sprječavanje 

sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, 

tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje 

sukoba interesa. 

Ovim Etičkim kodeksom mještane općine Generalski Stol i opću javnost upoznaje se s 

ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti, kao javnih osoba. 

 

Članak 2. 

(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i 

transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća, promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim 

društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 

građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog 

odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, 
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poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.  

Članak 3. 

(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća odnose se i na načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 

(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 

3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao 

na sjednicu Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 

rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 

političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovinskog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne-članstva u političkoj stranci ili sindikatu, 

tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili 

dužnosnikom Općine Generalski Stol. 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj 

i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti. 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge 

potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine. 

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti 

može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti. 

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti 

utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke 

dužnosti u obavljanju njegove dužnosti. 

6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 

stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 

verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili 

ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili 

ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 
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(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako 

na muški i ženski rod. 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, 

savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene 

im dužnosti te povjerenje korisnika usluga.  

Nositelji političkih dužnosti su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih 

dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih 

imenovali ili izabrali. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 

temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa, 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju, 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te 

zabrane uznemiravanja, 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa, 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak 

povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, 

zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane 

davanja obećanja izvan propisanih ovlasti, 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja, 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima, 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti, 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina, 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima, 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem 

relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine, 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući 

zabranu uvredljivog govora, 
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15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na 

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 

(primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene 

vlasti i slično), 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 

službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih, 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštivanje pravnih propisa i procedura koji se 

tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze 

koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

(3) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje i stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih 

dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom 

vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima 

građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje uz zaštitu prava 

svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i 

promicanja svojih političkih stavova. 

Članak 7. 

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani su na 

osiguranju provedbe Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti i Etičkog kodeksa 

zaposlenika općinske uprave Općine Generalski Stol u dodatnoj mjeri, u skladu sa posebnom 

odgovornošću koje imaju, u cilju stvaranja i očuvanja povjerenja u lokalnu vlast i javnu 

upravu i njihovu političku i profesionalnu etiku. 

Članak 8. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu 

radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici 

Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 
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Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 

jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 11. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela 

Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane 

osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 12. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja 

utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 13. 

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća. 

Članak 14. 

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti 

član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz 

vlasti i jedan iz oporbe. 

 

Članak 15. 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici.  

(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi 

političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  
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Članak 16. 

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, 

člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika 

upravnog tijela Općine  ili po prijavi građana. 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti 

koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog 

kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

(3) Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 

pojašnjenja i očitovanja. 

Članak 17. 

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 

poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano 

očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s 

vođenjem postupka po prijavi. 

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova u roku od 60 dana od dana 

zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. 

 

Članak 18. 

(1) Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog odbora dostavljaju se Općinskom vijeću, 

podnositelju pritužbe ili zahtjeva i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te 

se objavljuju na oglasnoj ploči i/ili službenoj web stranici Općine. 

(2) Etički odbor u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave dostavlja Općinskom vijeću  

donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.  

(3) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 

prijavi i u odlučivanju. 

Članak 19. 

Etički odbor podnosi Općinskom vijeću godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja 

ožujka za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se u Službenom glasniku 

Općine Generalski Stol, kao i na službenoj web stranici Općine. 

 

Članak 20. 

Postupanje Etičkog odbora ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti drugih ovlaštenih tijela i 

osoba u vezi s odgovornošću nositelja političke dužnosti kada su pojedinim ponašanjem 

ispunjene propisane pretpostavke za provedbu tih mjera. 
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Članak 21. 

(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati 

upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba 

interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti sa odredbama 

Etičkog kodeksa. 

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 22. 

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 

dana podnesenog prigovora. 

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

Članak 23. 

(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i 

načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Generalski Stol. 

 

(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i 

druga primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i 

radnih tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 24. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Generalski 

Stol i na službenoj web stranici Općine Generalski Stol.   

 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 25. 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine 

Generalski Stol, a objaviti će se i na službenoj web stranici Općine Generalski Stol. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                       Damir Kolić 

 

                                  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' 
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4. 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GENERALSKI STOL 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 363-01/22-01/07 
URBROJ: 2133/09-01-22-01 
Generalski Stol, 30. kolovoza  2022.godine 
 
Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) i 
članka 32. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol 01/21.) Općinsko 
vijeće Općine Generalski Stol na 07. sjednici održanoj 29. kolovoza 2022. godine donosi 
  
                                                                 ODLUKU 
              o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
 
                                                                   Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj 
uporabi za: 
- zemljište k.č.br.800  k.o. Mateško Selo, površine 1 jutro i 255čhv  i k.č.br. 806, k.o.Mateško 
Selo, površine 3 jutra i 1144 čhv, u naravi mjesno groblje Mrežnički Brest 
- zemljište k.č.br.710/2, površine 1521 čhv, k.č.br.716/1, površine 774 čhv i k.č.br.810/6, 
površine 294 m2 sve k.o.Gornji Zvečaj, u naravi nerazvrstana cesta. 

 
Članak 2. 

 
Temeljem ove Odluke izvršit će se izmjena oznake zemljišta iz članka 1.ove Odluke u 
katastarskom operatu i zemljišnim knjigama jer nisu evidentirane u skladu sa stvarnim 
stanjem. 
 
                                                                    Članak 3.  
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Generalski 
Stol''.  
 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća: 
 
                                                                                                       Damir Kolić 

 

 

 

 

                     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
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5. 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL                                                                

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 932-07/22-01/07 

Ur. broj: 2133/09-22-01-01 

Generalski Stol, 30. kolovoza 2022. 

 

Na temelju članka 32. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 01/21), članka 35. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15-pročišćeni tekst i 94/17) i članka 103. 

Zakona o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14) Općinsko vijeće na 07. sjednici 

održanoj  29. kolovoza 2022. godine donijelo je  

 

                                                                 ODLUKU 

                                    o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 

                                                                  Članak 1. 

 

          Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za slijedeće čestice:  

 

Katastarska 

općina Lešće 

Katastarska čestica broj 2098/4 

 

             Javno dobro u općoj uporabi ukida se jer je u postupku upisa nerazvrstanih cesta u 

zemljišne knjige utvrđeno da je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili 

njezinog dijela pa predmetnoj nekretnini prestaje taj status a ostaje u vlasništvu Općine 

Generalski Stol. 

                                                                  Članak 2. 

 

          Ova odluka dostavit će se na provedbu zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u 

Karlovcu.  

 

                                                                   Članak 3. 

 

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se u 

Glasniku općine Generalski Stol. 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                                            Damir Kolić 
 

 

 

                                ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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6. 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:406-01/22-01/07 

URBROJ:2133/09-01-22-01 

 

Generalski Stol, 30. kolovoza 2022.         

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Generalski Stol (''Glasnik općine Generalski 

Stol'' br.01/21) Općinsko Vijeće Općine Generalski Stol, na 7. sjednici održanoj 29. kolovoza 

2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE GENERALSKI STOL UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.2.1. RAZVOJ OPĆE 

DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA 

STANOVNIKA LAG-A FRANKOPAN 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Generalski stol 

za projekt ''Modernizacija parkirališta groblja Erdelj'', u svrhu prijave na Natječaj za provedbu 

podmjere 19.2. ''Provedba operacija unutar CLLD strategije'', tip operacije 2.2.1. ''Razvoj 

opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'' iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. te ostvarivanja 

bespovratne potpore. 

Članak 2. 

U skladu s tekstom Natječaja za provedbu tipa operacije 2.2.1. ''Razvoj opće društvene 

infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'',  koji objavljuje LAG 

Frankopan, poglavlje 3. Opći zahtjevi postupka odabira projekata, točka 3.2. Prihvatljivost 

projekta, Prilog ''Opis projekta'' čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 3. 

Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore bit će Općina Generalski Stol. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u Glasniku Općine Generalski 

Stol. 

 

 

                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                               Damir Kolić 

 

 

 

                    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
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7. 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL                                                                

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 022-05/22-01/07 

Ur. broj: 2133/09-22-01-01 

 

Generalski Stol, 30. kolovoza 2022. 

 

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

tekst, 137/15,123/17 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik 01/21), 

Općinsko vijeće na 07. sjednici održanoj  29. kolovoza  2022. godine donijelo je  

 

 

                                                                 ODLUKU 

                               o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika  

                                                   za I polugodište 2022. godine  

 

                                                                  Članak 1. 

              

                 Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za I polugodište 2022. godine. 

 

                                                                  Članak 2. 

 

                 Izvješće o radu sastavni je dio ove Odluke. 

 

                                                                  Članak 3. 

 

                Ova Odluka objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol. 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                                               Damir Kolić 

 

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

        

Na temelju  članka  47. članka Statuta Općine Generalski  Stol  („Glasnik Općine Generalski 

Stol“, broj 01/21) podnosim 

 

         I Z V J E Š Ć E  

o radu općinskog načelnika Općine Generalski Stol za period  01.01.- 30.06.2022. godine 

 

 

I. UVODNI DIO 

 

Djelokrug rada Općinskog  načelnika  kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave 

propisan je člankom  48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne 

novine“ br.19/2013)  i čl. 48. Statuta općine Generalski Stol. 
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U izvještajnom razdoblju kao načelnik općine  Generalski Stol u okviru svog 

djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji su mi 

povjereni zakonom, pripremao prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavao 

i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i 

pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima  i rashodima Općine, usmjeravao 

djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela , nadzirao  rad odjela, te obavljao i druge poslove u 

skladu sa zakonom, statutom općine i aktima Vijeća. 

 

U prvoj polovici 2022. godine vrlo često su se nastavili održavati sastanci sa 

županicom Martinom Furdek-Hajdin i zamjenicom županice Vesnom Hajsan-Dolinar vezano 

za izgradnju sportske dvorane uz osnovnu školu Generalski Stol. Tematika je bila sama 

projektna dokumentacija, dozvole i pronalazak dodatnih sredstava za financiranje realizacije 

samog projekta.  

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je odobrilo sufinanciranje za projekat 

izgradnje sportske dvorane odobrilo 350.000,00kn Općini Generalski Stol, a isti iznos je 

odobren i Karlovačkoj Županiji. 

 

Pripremao sam dokumentaciju i sve ostalo za natječaje koje su objavljivala 

ministarstva, županija i drugi uredi te se je na sve objavljene natječaje apliciralo. 

 

Na natječaju Karlovačke županije osigurali smo 5.000,00 kn za organizaciju 

manifestacije proslave Dana Općine Generalski Stol, preko 100.000,00 kn pomoći za 

asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Generalski Stol. Od Ministarstva 

demografije 170.000,00kn pomoći za rad našeg vrtića. Od ministarstva  prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine 120.000,00kn za sufinanciranje izgradnje parkirališta uz 

ambulantu u Generalskom Stolu. 

 

Pratio sam realizaciju projekta izgradnje društveno-vatrogasnog doma u Generalskom 

Stolu te sudjelovao u koordinacijama sa nadzorom i izvođačem radova te rješavali zajedno na 

probleme odnosno nedoumice u pojedinim fazama izgradnje. 

 

Također bio prisutan na terenu prilikom realizacije projekta Modernizacije groblja u 

Mateškom Selu. 

 

Sa odvjetnikom rješavao problematiku tužbe privatne osobe uz polaganje prava na 

groblje u Mrežničkom Brestu. 

  

Da bi bili u mogućnosti kandidirati izgradnju novog vrtića u našoj općini na natječaj 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prvenstveno zbog nedostatka kapaciteta postojećeg 

vrtića, vodio sam pregovore sa vlasnikom zemljišta, pripremao potrebnu dokumentaciju za 

kupnju i uknjižbu zemljišta.  

 

Zahvaljujem se svim članovima Općinskog vijeća Općine Generalski Stol koji su 

jednoglasno donijeli Odluku o kupnji samog zemljišta i podržali sami projekat, a time 

pokazali da nam je svima u interesu boljitak naše općine.   

 

Početkom godine, odnosno 4. siječnja smo otvorili naše reciklažno dvorište te sam 

sudjelovao u pripremi samog otvorenja. 

 

Prilikom inspekcijskih nadzora vezanih za sustav vatrogastva, civilne zaštite i zaštite 

okoliša predočavao dokumentaciju i sve potrebno za funkcioniranje sustava, obilazio teren i 

rješavao dotične probleme. 
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Prisustvovao sam na svim sastancima Karlovačke županije koji su bili vezani za 

tematiku vezanu i za naše općine (javni prijevoz, rally utrka, zbrinjavanje izbjeglica iz 

Ukrajine, infrastruktura, zaštita rijeke Mrežnice i druge teme). 

 

Sudjelovao na svim sastancima i skupštinama TZ 4 rijeke, Čistoće Duga Resa, 

Komunalnog Duga Resa, LAG-a Frankopan i Udruge općina RH gdje su tema bile aktivnosti 

na našem području koje su provodili.  

 

Sudjelovao sam na sastancima vezanim za osnivanju FLAG-a na području naše 

županije koji bi trebao omogućiti jedinicama lokalne samouprave, a i drugim udrugama, 

OPG-ovima, tvrtkama i privatnim osobama apliciranje na natječaje koji će ih sam FLAG 

objavljivati. 

 

Nazočio sam sastancima te događanjima organiziranih od strane udruga koje djeluju 

na području općine Generalski Stol. Na svaki poziv stanovnika naše općine koji je zvao zbog 

nekih problema se odazvao ,a ako je bilo potrebno, izišao sam na teren te smo pokušali 

razriješiti određenu problematiku. 

 

II. PRIPREMA I IZVRŠAVANJE OPĆIH AKATA 

 

Tijekom prve  polovice 2022.godine sudjelovao sam u radu sjednica Općinskog vijeća. 

Svi usvojeni akti  objavljeni su u službenom glasniku i na internet stranici Općine. 

 

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2022.GODINU 

 

Proračun  Općine za 2022.godinu ostvaren je sa 7.333.369,55 kn prihoda što je 47% 

od Plana dok su rashodi ostvareni u visini od 6.160.990,66 kn ili 39,4% od Plana. 

 

IV. OBAVLJANJE POSLOVA LOKALNOG ZNAČAJA IZ SAMOUPRAVNOG 

DJELOKRUGA OPĆINE 

U prvom polugodištu 2022.godine obavljani su slijedeći poslovi lokalnog značaja: 

- kontinuirana opskrba potrošača vodom 

- održavanje vodoopskrbnog sustava 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javne rasvjete 

- održavanje javnih površina 

- organiziranje zimske službe 

- subvencioniranje autobusnih linija 

- subvencioniranje prijevoza učenika i smještaja djece u dječjim vrtićima 

V.  NADZOR RADA UPRAVNIH TIJELA 

Tijekom 2022.godine kontinuirano sam provodio nadzor nad zakonitosti upravnih i 

stručnih poslova koje obavljaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela. Nadzor uključuje 

uvid u spise, rješenja, ugovore i ostale akte.  

Kontrolu upravljanja novčanim sredstvima na računu općinskog proračuna  provodio 

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

obračunske situacije, obračuni i isplatne liste) te ovjerom naloga za plaćanje. 
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Kontrolu obavljenih financijsko-računovodstvenih poslova  provodio sam kroz 

periodične i godišnje izvještaje propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i 

računskom planu kojeg donosi Ministarstvo financija. Sastavljaju se slijedeći financijski 

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

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

u vrijednosti i obujmu imovine.  

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

za reviziju. 

KLASA: 022-05/22-01/01 

URBROJ: 2133/09-02-22-01 

Generalski Stol, 22. kolovoza 2022.  godine                                                  

                                                                                                                   Općinski načelnik: 

 

                                                                                                                  Alen Halar, dipl.ing. 

 

 

                     ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 

1. 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GENERALSKI STOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                     

KLASA: 406-01/22-01/01 

URBROJ: 2133/09-02-22-01 

Generalski Stol, 06. rujna 2022. 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 

45. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik br. 01/21) Općinski načelnik donosi.  

 

ODLUKU 

                                  o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Generalski Stol 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se prodaja suvlasničkog dijela poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Generalski Stol i to:  

Suvlasničkog dijela k.č.br.562/12 k.o. Gornji Zvečaj, površine 1185 m2, u suvlasničkom 

omjeru 17/64 po početnoj cijeni od 11,12 kn/m2 . 

 

Članak 2. 

 

Početne cijene utvrđene su temeljem elaborata stalnog sudskog vještaka iz područja 

graditeljstva i procjena nekretnina sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti 

nekretnina. 
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                                                                     Članak 3. 

 

Prodaja k.č.br. 562/12 k.o. Gornji Zvečaj se provodi putem javnog natječaja koji se objavljuje 

u dnevnom tisku i na službenoj internet stranici Općine Generalski Stol. 

 

Članak 4. 

                                                                            

Općinski načelnik ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol za provedbu 

ove Odluke.  

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u Glasniku Općine 

Generalski Stol. 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                               Općinski načelnik: 

 

                                                                                                          Alen Halar,dipl.ing. 

 

 

 

                           ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 


