IZVJEŠĆE O RADU OPĆINE SKRAD
ZA 2007. GODINU

Skrad, siječanj 2008.
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Na temelju članka 9. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Skrad («Službene novine»
Primorsko-goranske županije broj 10/06.), Općinskom vijeću Općine Skrad dostavljam

Izvješće o radu Općine Skrad za 2007. godinu

Uvod
Pretprošla 2006. godina bila je dotad najuspješnija godina poslovanja Općine Skrad od
1994. godine, odnosno novog ustroja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, a kada
najuspješniju godinu nadmašite za preko 30%, onda vas doista takav rezultat mora ispuniti
zadovoljstvom. Naime, 2007. godina u svim parametrima nadmašila je sve dosadašnje godine
poslovanja Općine Skrad, a 2007. godina biti će zapamćena i kao početna godina u značajnoj
kapitalnoj investiciji izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda. Isto tako suradnja sa,
prvenstveno Primorsko-goranskom županijom, a potom i Ministarstvom mora, turizma, prometa
i razvitka, te Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, kao i «Hrvatskim
vodama» i «Komunalcem» Delnice, u 2007. godini gotovo je nadmašila naša očekivanja.
Prihodi proračuna
Ukupni prihodi općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od 7.536.843,98 kn, odnosno
95,3 % planiranog. Povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na 2006. godinu iznosi 31,45 %
odnosno prihodi su veći za više od 1,8 milijuna kuna.
Najznačajniji prihodi su potpore koje ukupno iznose 3.429.694,45 kn što predstavlja 45,5
% proračuna (potpore iz županijskog proračuna iznose nešto više od 1,66 milijuna kn, potpore i
pomoći iz državnog proračuna iznose nešto više od 1,49 milijuna kn, a tekuće potpore od
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu iznose 275 tisuća kn).
Potom slijede prihodi od poreza koji ukupno iznose 3.144.839,56 kuna od čega je
najznačajniji porez na dohodak od nesamostalnog rada koji iznosi nešto više od 2,68 milijuna
kn. Prihodi od poreza u strukturi ostvarenja čine 41,7 % ukupnih prihoda.
Prihodi od prodaje roba i usluga ostvareni su u iznosu od 752.113,12 kn i čine 10,0 %
proračuna. U ove prihode spadaju komunalna naknada (ostvarena sa nešto više od 367 tisuća
kn), doprinosi za šume (231 tisuća kn), komunalni doprinosi (48 tisuća), naknada za groblje (40
tisuća), prihodi od dječjeg vrtića (36 tisuća) i ostali prihodi (27 tisuća).
Prihodi od imovine ostvareni su sa ukupno 187.210,41 kunu što predstavlja 2,5 %
ostvarenih prihoda. Ove prihode čine prihodi od zakupnine poslovnih prostora (109 tisuća kn),
prihodi od centralnog grijanja (24 tisuće), naknada za korištenje prostora elektrane (24 tisuće),
naknade za koncesije (13 tisuća), kamate (12 tisuća).
Kapitalni primici ukupno iznose 22.986,44 kuna i čine 0,3 % u strukturi prihoda proračuna.
Ove prihode čine prihodi od prodaje grobnih mjesta (15,6 tisuća), društvenih stanova (4,6
tisuća) i osobnog automobila (2,7 tisuća).
Za pohvalu je financijska disciplina pučanstva, osobito obveznika komunalne naknade i
naknade za groblje koji svoje obveze izvršavaju uredno i na vrijeme, pa ostvarenje ovih prihoda
iznosi 92,1 %.
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Tekuće potpore državnog i županijskog proračuna, te fondova
3.429.694,45 kn 45,5%
Prihodi od poreza 3.144.839,56 kn 41,7%

Materijalni rashodi 4.010.403,64 kn 57,9%

Prihodi od prodaje roba i usluga 752.113,12 kn 10,0%

Donacije i ostali rashodi 587.772,04 kn 8,5%

Prihodi od imovine 187.210,41 kn 2,5%

Potpore 394.125,00 kn 5,7%

Nabava dugotrajne imovine 1.006.029,60 kn 14,5%
Rashodi za zaposlene 636.330,80 kn 9,2%

Izdaci za zajmove 155.096,67 kn 2,2%
Kapitalni primici 22.986,44 kn 0,3%

Naknade gradjanima i kućanstvima 101.741,95 kn 1,5%
Financijski rashodi 36.540,12 kn 0,5%

Rashodi proračuna
Ukupni izdaci proračuna Općine Skrad za 2007. godinu iznose 6.928.039,82 kn, odnosno
80,5 % planiranih. U odnosu na 2006. godinu veći su za nešto više od 1,1 milijun kuna,
odnosno povećanje iznosi 19,21 %.
Najznačajniji pojedinačni izdaci u 2007. godini su prva faza izgradnje sustava odvodnje
otpadnih voda koju smo sufinancirali sa ukupno 1 milijun kuna što predstavlja 14,4 % ukupnih
rashoda, te ulaganja u Centar za održivi razvoj Gorskog kotara u koji je ukupno uloženo
867.500 kuna odnosno 12,5 % rashoda proračuna.
Podbačaj u realizaciji planiranih izdataka od 19,5 % odnosi se na nekoliko izdataka koji su
bili planirani ali tijekom 2007. godine nisu dovršeni. Tu spadaju: projekt sanacije ceste Hribac Hlevci u visini od 830 tisuća kuna, sanacija objekta u Skradskoj dragi - I faza u visini od 100
tisuća kn, adaptacija kuglane u Skradu - I faza u iznosu od 250 tisuća kn, izrada Urbanističkog
plana uređenja u iznosu od 250 tisuća kn, početak realizacije Plana razvoja turizma u iznosu od
100 tisuća kn i izrada Plana intervencija u zaštiti okoliša u iznosu od 20 tisuća kn.
Projekt sanacije ceste Hribac - Hlevci vodi Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,
koje je raspisalo javnu nabavu, odabralo izvođača radova i nadzornog inženjera. Kako je
dopunama izvedbenog projekta došlo do povećanja ukupne cijene ovoga projekta čija je
sadašnja vrijednost 2.726.913,99 kn, trebalo je održati nekoliko sastanaka oko izmjene učešća
u sufinanciranju projekta. Uspjeli smo dogovoriti povećanje učešća Ministarstva za 244 tisuće
kn, tako da je sadašnji omjer sufinanciranja ovoga projekta Ministarstvo 1.854.400,00 kn :
Općina Skrad 872.513,99. Sve je spremno za početak radova i oni će krenuti čim se stvore
vremenski uvjeti.
Sanacija objekta u Skradskoj dragi obuhvaća proširenje objekta za cca 4 metra, izmjena
pokrova, te izrada nadstrešnice. Vrijednost radova ukupno iznosi 241.852,92 kn koji su
podijeljeni u dvije faze. Vrijednost I faze iznosi 100 tisuća kn. Radovi su započeli u jesen, nakon
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okončanja jesenskog dijela nogometnog prvenstva, ali su zbog rano zapalog snijega morali biti
prekinuti. Prva faza nije okončana, pa će se radovi kao i financijska obveza prenijeti u 2008.
godinu.
Odluka o adaptaciji kuglane u Skradu - I faza donijeta je 20. studenog 2007. Provedeno
javno nadmetanje, zbog toga što nisu pristigle najmanje dvije prihvatljive ponude, je poništeno,
pa će se javno nadmetanje, kao i radovi provesti ove 2008. godine.
Izrada Urbanističkog plana uređenja sufinancirati će se sredstvima Primorsko-goranske
županije koja su pristigla na naš račun koncem prošle godine, tako da će realizacija projekta
započeti početkom 2008.godine.
Početak realizacije Plana razvoja turizma s planiranih 100 tisuća kuna u 2007. godini nije
započet, jer sredstva nisu bila dostatna za predviđene aktivnosti, pa će se prenijeti u 2008.
godinu kada će biti potrebno pridodati dodatna sredstva.
Plan intervencija u zaštiti okoliša započet je koncem prošle godine, biti će okončan ove
godine, pa će se i neutrošena sredstva iskoristiti u 2008. godini.
Komunalni radovi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Tijekom 2007. godine Općina Skrad je svoj Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture izvršila sa 70,2 % plana (prošle 2006. godine ostvarenje je iznosilo
69,6 % plana). Izvršeni su slijedeći komunalni zahvati: asfaltiran je dio ceste Kupjak - Rogi za
što je utrošeno 201 tisuća kn, asfaltirano je naselje Rogi (200 tisuća kn), asfaltirano je naselje
Divjake (125 tisuća), izrađena je projektna dokumentacija za uređenje ceste Planina - Gorica
(116 tisuća), uređene su aleje i prilazne staze groblju u Skradu (241 tisuća), napravljena je
projektna dokumentacija za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hlevci (70 tisuća), izvršena je
sanacija dijela vodoopskrbnog sustava Skrad (200 tisuća), dovršena je adaptacija poslovnog
prostora PINS-a odnosno Centra za održivi razvoj Gorskog kotara (867,5 tisuća), započeta je
izgradnja sustava fekalne odvodnje (768 tisuća plus 232 tisuće iz sredstava šumskog
doprinosa, tako da ukupno ulaganje u ovaj projekt iznosi milijun kuna). Potpomognut je i
dovršetak adaptacije Turističkog ureda. Ukupno je u Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2007. godini uloženo 2.788.221,73 kuna.

Radovi na sustavu odvodnje u Goranskoj ulici

Radovi na sustavu odvodnje u ulici Grič
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Program održavanja komunalne infrastrukture
Ovaj Program je u 2007. godini realiziran sa 97,9% plana, a ukupno je utrošeno
644.371,04 kuna. Izvorni prihod za realizaciju ovoga Programa čini komunalna naknada koja je
ostvarena sa 367.591,60 kn. Pored komunalne naknade korištena su i sredstva tekuće pomoći
iz županijskog proračuna, te ostala sredstva općinskog proračuna. Evidentno je da je
komunalna naknada nedostatna za ostvarivanje postojećeg standarda održavanja komunalne
infrastrukture.
Ovim Programom financirane su slijedeće potrebe održavanja komunalne infrastrukture:
utrošak električne energije za javnu rasvjetu (126,5 tisuća), održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete (10,8 tisuća), božićno-novogodišnja iluminacija (2,9 tisuća), čišćenje i održavanje javnih
površina (41,1 tisuća), postavljanje koševa za smeće (6,4 tisuće), uređenje šetnice «Vidmar»
(19,2 tisuće), uređenje šetnice «5. klupa» (15,4 tisuće), uređenje okoliša kapelice na
Skradskom vrhu (1,5 tisuća), projekt uređenja parka iznad gornjeg parkirališta (9,1 tisuća),
nabava parkovnih klupa (26,3 tisuće), rušenje lipe u I.G.Kovačića (2 tisuće), deratizacija i
dezinsekcija (8 tisuća), zbrinjavanje otpada groblja i staklene ambalaže, te naknada za
odlaganje komunalnog otpada Gradu Delnicama (27,1 tisuća), popravak makadam cesta (41,9
tisuća), sanacija ceste Divjake (37 tisuća), sanacija potpornog zida Veliko Selce (67,5 tisuća),
sanacija cestovnog propusta Skradska draga (13,4 tisuće), proširenje odvojka ceste Planina
(44,8 tisuća), doprema tampona za makadam ceste (19,8 tisuća), prometni znakovi (4,3 tisuće),
zimsko održavanje cesta (55,9 tisuća), održavanje groblja u Skradu (35,5 tisuća) i održavanje
groblja u Divjakama (7,7 tisuća).

Asfaltiranje dijela Selske ulice

Asfaltiranje naselja Rogi

Jedinstveni upravni odjel
Troškovi ovog razdjela obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih od 511 tisuća kn, te doprinose i
ostale rashode za zaposlene od 125 tisuća kn. Treba spomenuti da Općina od početka 2007.
godine financira i pola radnog vremena pomoćne kuharice odnosno čistačice u vrtiću.
Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade za službena putovanja, stručno usavršavanje radnika,
uredski materijal, stručne knjige i časopise, troškove objave natječaja i općih akata, materijal za
čišćenje i održavanje, električnu energiju, motorni benzin, lož ulje, tekuće održavanje
automobila, te sitan inventar i auto gume koji ukupno iznose 188 tisuća kn. Usluge telefona i
pošte, tekuće održavanje objekata i komunalne usluge ukupno iznose 95 tisuća kn. Održavanje
sustava automatske obrade podataka košta 31 tisuću kn. Sufinanciranje javnog linijskog
prijevoza putnika koštalo je 55 tisuća kn, a tiskanja Goranskog Novog lista 44 tisuće kn. Za
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korištenje pravnih usluga utrošeno je 28 tisuća kn, za premije osiguranja 20 tisuća, a za ostale
rashode poslovanja 59 tisuća kn. Bankarske usluge stoje 8 tisuća, a proračunska pričuva iznosi
13 tisuća kn. Za održavanje Doma kulture utrošeno je 49 tisuća, za izmjenu poda Dječjeg vrtića
24 tisuće, a za sanaciju Općinskog suda u Delnicama 8 tisuća. Državi je plaćena naknada za
pravo građenja na čestici Šiljar u iznosu od 12 tisuća, a za novi informacijski sustav za
upravljanje grobljima utrošeno je 8 tisuća kn. Za veterinarske usluge na provedbi mjera
suzbijanja bjesnoće i veterinarsko-higijeničarske službe ukupno je utrošeno 10 tisuća kn.
Geodetsko-katastarske usluge iznosile su 21, studija utjecaja na okoliš za Zeleni vir iznosila je
7,2, a dovršetak Prostornog plana uređenja općine iznosio je 48,8 tisuća kn.

Društvene djelatnosti i udruge
Društvene djelatnosti i udruge obuhvaćaju financiranje obrazovanja i socijalne zaštite,
kulture, sporta, udruge građana i političke stranke te vatrogastvo. Plaća odgojiteljice u dječjem
vrtiću, ostali rashodi za zaposlene kao i doprinosi na plaću ukupno iznose 105,5 tisuća kn.
Materijalni troškovi dječjeg vrtića obuhvaćaju električnu energiju, lož ulje i ostale rashode
poslovanja te ukupno iznose 39,1 tisuća kn, dok je za prehranu djece u vrtiću izdvojeno 21,5
tisuća kn. Ovdje treba napomenuti da participacija roditelja djece u vrtiću ukupno na godišnjoj
razini iznosi u 2007. godini 36,3 tisuće kn, pa proizlazi da u ukupnim troškovima vrtića roditelji
sudjeluju sa 21,8 %. Program Općina - prijatelj djece obuhvaća financiranje zdravstvene knjižice
djeteta, poklon pakete za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi uz blagdan sv. Nikole,
podmirenje troškova akcije «Prvi koraci u prometu», nabavu knjiga nadarenim učenicima OŠ
Skrad, stipendije učenicima i studentima, nagrađivanje izvrsnih osnovaca te sufinanciranje
jednodnevnog izleta učenika - socijalnih slučajeva u ukupnom iznosu od 20,8 tisuća kn.
Socijalnim programom općine financira se aktivnost Crvenog križa Skrad i Delnice, tri akcije
dobrovoljnog darivanja krvi, daje se pomoć starijim i bolesnim osobama i štićenicima Doma u
Radočaju, financiraju se udruge slijepih, invalida distrofičara, multiple skleroze, civilnih invalida
rata, invalida rada i udruge HVIDRA, novorođenoj djeci daju se iznosi od 1.500 do 2.250 kn,
pomažu se socijalno ugrožene obitelji u podmirenju troškova stanovanja i dodjeli ogrijeva, u
sveukupnom iznosu od 87 tisuća kn. Sa 5 tisuća kn u 2007. godini potpomognuta je
organizacija susreta dobrovoljnih darivatelja krvi Gorskog kotara koja je održana u Skradu. Kao
donacija vjerskim zajednicama izdvojeno je 15 tisuća kn, a sa 150 tisuća kn potpomognuta je
izmjena pokrova crkve u Skradu, šah škola se financira sa 8, dva kuglačka kluba financirana su
sa 31,3, a planinarsko društvo sa 6,3 tisuće kn. Tijekom 2007. godine od svih udruga najviše je
izdvojeno za nogometni klub «Polet» 92,2 tisuće, a za skijaški klub 89 tisuća kn. Kulturno
umjetničko društvo «Zeleni vir» sufinancirano je sa 45,2 tisuće kn, udruga Skradska žena sa 59
tisuća kn, Radio Gorski kotar je potpomognut sa 5 tisuća, a za financiranje Državnog arhiva
Rijeka i radove na monografiji Skrada izdvojeno je 11,3 tisuća kuna. Političke stranke su
financirane sa 4,5, udruženje umirovljenika sa 13, međuopćinsko udruženje antifašističkih
boraca sa 2,5, a Hrvatska Gorska služba spašavanja Delnice sa 5 tisuća kuna. Redovita
djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava Skrad, Bukov Vrh, Divjake i Hribac, objedinjenih u
Vatrogasnu zajednicu Općine Skrad, financirana je sa 144, a za intervencije je doznačeno 6,7
tisuća kn. Redovita djelatnost Mjesne knjižnice financirana je sa 30, a za županijski bibliobus je
izdvojeno 18 tisuća kn.
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Udruga Skradska žena obilježila je 10 godina uspješnog djelovanja

Turizam, poljoprivreda i poduzetništvo
Sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Općine Skrad iznosilo je 143,5 tisuća kn. Za
realizaciju projekta «Dani krumpira» utrošeno je 9, «Gorski sajam» potpomognut je sa 10, za
turističku promidžbu i kulturna događanja utrošeno je 33, a za projekt «200 godina Lujzijane» 23
tisuće kn. Sufinanciranje Poduzetničkog inkubatora u prošloj je godini iznosilo 210,5 tisuća kn, a
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 15 tisuća. Učešće Općine Skrad u Programu obnove
trajnih nasada nabavkom sadnica iznosilo je 2,5 tisuća kn.

Novi poslovni prostor PINS-a

Novi Turistički ured
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Predstavničko tijelo
Za funkcioniranje Općinskog vijeća utrošeno je 54 tisuće, za rad članova Općinskog
poglavarstva utrošeno je 18 tisuća, za rad ukupno desetak povjerenstava i odbora utrošeno je
13 tisuća, dok je za ostale naknade za rad utrošeno 14 tisuća kn. Za troškove reprezentacije
utrošeno je 30, za organizaciju Dana općine 33,5, za memorijal Josipa Blaževića-Blaža 9,5, i za
obilježavanje blagdana 0,6 tisuća kn. Za nagrade i priznanja u 2007. godini utrošeno je 10,3
tisuće kn.
Otplata zajma
Općina Skrad koristi zajam u visini od 1 milijun kuna namjenski za financiranje dovršetka
Doma kulture. Zajam je realiziran s rokom otplate od 10 godina, te je tijekom 2007. godine za
otplatu glavnice i kamate utrošeno ukupno 134 tisuće kuna. Najamnina za korištenje službenog
automobila (leasing) godišnje iznosi 21 tisuću kn.

Pored spomenutog učešća Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka u projektu
adaptacije ceste Hribac - Hlevci u iznosu od 1.854.400,00 kn, treba spomenuti i učešće
«Hrvatskih voda» u projektu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u iznosu od
1.100.000,00 kn, kao i učešće «Komunalca» Delnice u istome projektu i projektu sanacije
vodoopskrbnog sustava u iznosu od 651.256,00 kn. Kada se ovim iznosima pribroji ostvarenje
prihoda proračuna Općine Skrad, može se reći da je ukupni «bruto promet» u 2007. godini
ostvaren sa preko 11,1 milijuna kuna.

Pregled primljenih dopunskih sredstava
PGŽ i RH, 1994.-2007.g.
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Godine
Dopunska sredstva PGŽ

Dopunska sredstva RH

Tijekom 2007. godine usvojen je Prostorni plan uređenja Općine Skrad koji je temeljni
dokument u gospodarenju prostorom i održivom razvitku. Pored toga donijet je Program
poticanja razvoja malog gospodarstva, značajno su povećane naknade za novorođenu djecu,
povećan je broj korisnika općinske božićnice za umirovljenike, a povećane su i naknade za
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socijalno najugroženije osobe. Dovršetkom novog poslovnog prostora PINS-a odnosno Centra
za održivi razvoj Gorskog kotara i otkupne stanice, kao i Turističkog ureda stvoreni su temeljni
preduvjeti za viši i kvalitetniji standard ovih djelatnosti. Početak izgradnje sustava odvodnje
otpadnih voda pored toga što podiže ukupnu vrijednost življenja na našim prostorima, kao i
tržišnu vrijednost postojećih i budućih nekretnina, osnova je budućeg razvoja naše Općine.
Nažalost, Ured za državnu imovinu Republike Hrvatske nije kod donošenja odluke o ustupanju
prava građenja za česticu na Šiljaru od 20 godina, imao pravi osjećaj za projekt koji bi se tamo
trebao razviti. Naime visina ulaganja je tolika da je 20 godina prekratki rok za realizaciju povrata
ulaganja, pa potencijalni investitor ne može prihvatiti sadašnje uvjete. I dalje nastojimo kod
državnog ureda dobiti duži rok prava građenja ili prijenos trajnog vlasništva, čime bi mogli
stvoriti povoljnije uvjete za zakup ove poslovne zone za razvoj zdravstveno-rekreativnog
turizma.
Usvojenim planom za 2008. godinu predviđeno je nastaviti izgradnju sustava odvodnje
otpadnih voda, dovršiti projekte uređenja cesta Hribac - Hlevci i Planina - Gorica, dovršiti
započetu adaptaciju sportskog objekta u Skradskoj dragi, izvršiti adaptaciju kuglane u Skradu,
nastaviti s uređenjem parkova i sanacije vodoopskrbnog sustava Skrada i Pečišća, te izgradnje
vodoopskrbnog sustava naselja Hlevci. Izgraditi će se aleja grobnih mjesta na groblju u Skradu
te izvršiti sanacija krovišta doma u Bukov Vrhu. Planirano je i donošenje urbanističkog plana
uređenja Skrada, idejnog rješenja zone Šiljar i plana intervencija u zaštiti okoliša, a nastaviti će
se i sa redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, groblja, zelenih i javnih površina.
Zaključno, uvjereni smo da će se programi i projekti naše Općine nastaviti uspješno
realizirati, a potvrda ove tvrdnje temelji se na pregledu kretanja prihoda i rashoda od osnutka
Općine Skrad do danas, gdje je vidljivo da je nastavljen trend uzlazne linije. Mada, mora se
priznati da je 2007. godina rekordna godina po mnogo čemu, i da će je biti vrlo teško nadmašiti,
no truditi ćemo se da u tome ipak uspijemo.
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PREGLED OSTVARENJA PRORAČUNA OPĆINE SKRAD
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Predsjednik Općinskog poglavarstva
Dubravko Grbac v.r.
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