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Z A P I S N I K 
 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
30. listopada 2014. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 
 

Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele, 
               Anton Mance, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog  
                         načelnika, Danijel Bertović – predsjednik Uprave LRA Pins d.o.o. Skrad,  
                         Ivana Briški Đorđević – direktorica Turističke zajednice Općine Skrad,  
                         Barbara Renka – predstavnica sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: - 
 
Neopravdano odsutni: -  
 
Zapisničar: Anita Rački 
 
 
 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici, prije dnevnog reda, imaju pravo 
postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog 
načelnika. 
 Predsjednik Ivan Crnković postavlja pitanje načelniku da li postoji mogućnost da se 
benzinska pumpa ponovno otvori.  
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da ga je direktor INE za zapadno područje Hrvatske 
izvijestio da je prije zatvaranja, pumpu ponudio u zakup svojim djelatnicima, a zainteresirani 
su bili jedan prijevoznik koji se bavi prijevozom lož ulja i tvrtka Crodux, koja je odustala jer 
bi morala uzimati samo proizvode INE, te da će i dalje biti s njima u kontaktu. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje što je s gradilištima na Šiljaru za koje je bilo 
rečeno da će biti za prodaju, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da nema zainteresiranih 
za kupnju, pa nije niti natječaj za prodaju raspisan. 
 Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da nije za to da se ta gradilišta prodaju dok se Šiljar ne 
riješi jer će tamo trebati sigurno kvalitetnije rješavanje nego za stambenu izgradnju. 
 Načelnik Damir Grgurić ujedno izvješćuje da je u stvarnim papirima cesta ucrtana 
samo do kućnog broja 24 i dalje u kartama cesta ne postoji, te da zainteresiranih za kupnju tih 
parcela nije bilo, a ukoliko Vijeće traži da se natječaj za prodaju raspiše, tako će se i postupiti. 
 Dr.sc. Josip Grgurić smatra da ne treba prodavati te parcele radi projekata kojima su 
tamo predviđena igrališta i sl. 
 Načelnik Damir Grgurić iznosi da je napravljen parcelacijski elaborat za Šiljar, te da je 
površina daleko manja od onih 57 000 m2, a na Urbanizmu ne dozvoljavaju način parcelacije 
da bude ravna crta, već da se rasporedi prema prostornom planu.  
 G. Dubravko Grbac postavlja pitanje predsjedniku Vijeća u vezi održavanja tematske 
sjednice s jednom točkom dnevnog reda „Stanje i perspektiva turističkih objekata u 
propadanju u Skradu i pitanje njihove revitalizacije“ koja se temeljem Zaključka Vijeća s 
prošle sjednice trebala održati u mjesecu rujnu te ga interesira zašto se to nije realiziralo, te 
ujedno postavlja pitanje zbog čega se ne isplaćuju naknade vijećnicima. 
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 Predsjednik Ivan Crnković odgovara da bi se tematska sjednica održala u studenom jer 
se htjelo vidjeti što će biti s parcelacijom zamljišta na Šiljaru i u kojem smjeru će to ići, a 
načelnik Damir Grgurić iznosi da će reći Ivici da počne s isplatom naknade za vijećnike. 
 Dr.sc. Josip Grgurić ima pitanje o uređenju Skrada kroz tri slike. Prva slika je, kada se 
dođe u Skrad tabla „Općina Skrad – prijatelj djece“ koja je u apšisanom stanju, a koja i 
održava naše stanje što se tiče demografije jer takva tabla izgledom nije primjerena jednoj 
općini  koja je prijatelj djece. Druga slika je kuća na Podsteni, a treća slika je razgolićen park 
u Skradu i postavlja pitanje zar se nije moglo u suradnji sa Šumarijom dogovoriti da se posade 
veće sadnice, i da bi postojeće trebalo zamijeniti za veće, te smatra da ako hoćemo da Skrad 
bude turističko mjesto da bi te tri stvari trebali riješiti. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je mislio da table dijeli i mijenja, po nekakvom 
redoslijedu, Udruga Općina-prijatelj djece, što znači da Općina od te Udruge nema ništa, već 
se sama mora upustiti u nekakav trošak, te smatra da sama tabla nije toliko ni bitna koliko je 
bitno koliko mi toj djeci dajemo, a dajemo sigurno više od svih goranskih općina. Što se tiče 
kuće na Podsteni, postupak za rušenje kuće je pokrenut, a što se tiče nasada u parku - 
Šumarija Skrad je posjekla park, od toga je imala određeni prihod te je trebala zasaditi i nešto 
vrjednije sadnice. 
 Dr.sc. Josip Grgurić predlaže da se Šumariji Skrad još jednom uputi dopis u vezi 
sadnica. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je strašno interesira ostvarenje projekta mlin i 
stavljanje mlina u funkciju, jer nedostaje još korak do otvorenja i šteta je da tako stoji, te 
postavlja pitanje što još treba napraviti da se mlin stavi u funkciju i zašto to ne krene. 
 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da su radovi na mlinu završeni, izvođač radova 
Franković treba doći i pustiti mlin u funkciju. Računi su prema izvođaču podmireni, te ga je 
Općina dala na sud jer nije izvršio posao do kraja. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da g. Franković tvrdi da za otvorenje mlina za njegov 
rad treba tri sata, ali da vodoprivreda nije napravila da voda ide do mlina, što je šteta jer bi to 
bilo nešto lijepo i atraktivno za turiste. 
 Načelnik Damir Grgurić iznosi da to nije točno, jer dužnost vodoprivrede nije da 
napravi pritok vode na mlin, već kada g. Franković izrazi želju da pusti mlin u pogon, Općina 
će za 20 minuta napraviti prilazni kanal. Načelnik Damir Grgurić iznosi da bi mogli i sami 
pustiti vodu, ali ako mlin nije dobro poštelan, nešto bi moglo puknuti za što bi bili sami krivi, 
a Općina je g. Fankovića dala na sud jer nije izvršio svoje obaveze. Načelnik Grgurić ujedno 
izvješćuje da je vodoprivreda napravila bazen od 10-12m3, tako da bez obzira na količinu 
dotoka, uvijek ima dovoljno vode.  
 Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da bi bilo dobro da se uputi pismo g. Frankoviću. 
  

Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći  
 
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika 
člana u Općinskom vijeću Općine Skrad 

2. Izvješće o radu LRA Pins-a d.o.o. Skrad za 2013.g. 
3. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Skrad za 2013.g. 
4. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
5. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu 
6. Usvajanje izmjena i dopuna: 

a) Financijskog plana projekta – Sustav javne odvodnje Skrada 
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b) Financijskog plana projekta – Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 
Sleme Skradsko – Žrnovac 

c) Financijskog plana projekta - Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 
Kupjak – Rogi 

d) Financijskog plana projekta - Poboljšanje kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste 
Gornja Dobra - Žrnovac 

7. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014.g. 

8. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2014.g. 

9. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. 
g. 

10. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2014.g. 

11. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014.g. 
12. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014.g. 
13. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 

2014.g. 
14. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji 

«Općina Skrad – prijatelj djece» za 2014.g 
15. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na 

području Općine Skrad za 2014.g. 
16. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2014.g. 
17. Odluka o imenovanju člana radnog tijela Općinskog vijeća Općine Skrad 
18. Razmatranje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Skrad 
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 

Skrad 
20. Odluka o smanjenju plaća službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Skrad te općinskom načelniku Općine Skrad 
21. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku 

poljoprivredu PGŽ 
22. Zaključak Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - informacija 
23. LRA Pins d.o.o. Skrad, Zamolba za učlanjenje u zadrugu etične banke   
24. Grad Delnice, Inicijativa za proglašenjem 05.11. Memorijalnim danom Gorskog 

kotara 
25. Grgurić Vilko, Zamolba za rušenje čempresa na novom groblju u Skradu 
26. Beljan Matea, zamolba za oslobađanje vraćanja studentske stipendije  
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 

 Točka 1. 
 
Budući da je vijećnik Hrvoje Đaković podnio zahtjev za mirovanje mandata zbog 

osobnih razloga, stranke HDZ i HSS dostavile su prijedlog kojim za njegovog zamjenika 
predlažu g. Sašu Gorupića. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja 
dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Skrad. 
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1) Utvrđuje se da je dana 30. srpnja 2014. godine započelo mirovanje mandata člana  
    Općinskog vijeća Općine Skrad Hrvoju Đakoviću. 
2) Zamjenik člana Saša Gorupić počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Općine  
    Skrad dana 30. listopada 2014. godine. 
 
 
 Točka 2. 
 
 Predsjednik Uprave LRA „Pins“ d.o.o. Skrad g. Danijel Bertović izvješćuje da su 
ukupni prihodi poslovanja u 2013. godini iznosili 650.000,00 kn, od čega su od Općine Skrad 
dobili 75.000,00 kn, a koja su utrošena namjenski u svrhu poticanja i razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva, što znači da novac nije utrošen samo za plaće djelatnika, već su stvorene nove 
vrijednosti, te detaljnije obrazlaže pojedine aktivnosti i projekte na kojima je „Pins“-a radio. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dipl.ing. Mira Đorđević i 
dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je usvojena  
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća izvješće o radu LRA Pins d.o.o. Skrad za 
2013. godinu. 

 
 
 Točka 3. 
 

Direktorica Turističke zajednice Općine Skrad g. Ivana Briški Đorđević izvješćuje da 
su prihodi TZ za 2013. godinu iznosili 261.674,10 kn, dok su rashodi iznosili 242.012,96 kn. 
G. Ivana Briški Đorđević u nastavku detaljnije izvješćuje o turističkom prometu na području 
Općine Skrad, te provedenim projektima i aktivnostima. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić, ing. Josip Crnković, g. 
Dubravko Grbac, dipl.teol. Katarina Bertović sa 8 glasova za i 3 suzdržana usvojena je 
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća izvješće o radu Turističke zajednice Općine 
Skrad za 2013. godinu. 

 
 
 Točka 4. 

 
Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da bi se pod točkom 4. trebalo promijeniti onako kako 

je to stvarno bilo, budući da u Zapisniku piše da je Odbor za proslavu Dana općine izradio 
prijedlog programa proslave Dana općine. Dipl.ing. Mira Đorđević navodi da se Odbor nije 
sastao i nije izradio prijedlog, a ako je, molila bi da se dostavi zapisnik sa sastanka tog 
odbora, te da bi trebalo u zapisniku stajati da prijedlog nije izradio Odbor.  

Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se u zapisniku sa 8. sjednice Općinskog vijeća 
pod točkom 4. dopuni da je predsjednik Odbora za proslavu Dana općine izradio prijedlog 
Programa proslave Dana općine 2014. godine. 

Dr.sc. Josip Grgurić inzistira da se u zapisniku sa 8. sjednice Općinskog vijeća pod 
točkom 10. u vezi sječe jela u parku ispod starog groblja u Skradu, kod glasovanja dopuni da 
je dr.sc. Josip Grgurić bio suzdržan. 
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G. Dubravko Grbac iznosi da na stranici 2. zapisnika vezano za prijedlog Kluba SDP-
a, nema primjedbe na tekst zapisnika, već je ostalo nedorečeno, jer je napisano „s prijedlogom 
su suglasni svi vijećnici“, a nije navedeno s kojim prijedlogom, zato se sada ne zna da li će i 
kada biti održana tematska sjednica jer je rasprava išla naširoko, a konkretan prijedlog je bilo 
teško usvojiti, ali bi ubuduće Predsjednik Vijeća trebao predložiti zaključak kako bi i 
zapisničarki bilo lakše napisati. 

Predsjednik Ivan Crnković smatra da su zapisnici sa sjednica Vijeća preopširni i da bi 
trebali biti kratki i jasni. 

Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je zapisnik nedorečen jer nema zaključka, a bilo je 
zaključeno da se pripremi sjednica koja će se održati u rujnu što je potrebno sada definirati. 

Predsjednik Ivan Crnković odgovara da je pod točkom 4. napisan zaključak. 
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je bilo rečeno da će se u rujnu održati tematska sjednica 

Općinskog vijeća na koju će se pozvati mještane i sve druge. 
Prijedlog dr.sc. Josipa Grgurića je jednoglasno usvojen.  
 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je s navedenim izmjenama 

jednoglasno usvojen. 
 
 
Točka 5. 
 
Odlukom o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu ukupni 

prihodi smanjuju se za 835.800,00 kn ili 15,7% odnosno s planiranih 5.331.700,00 kn na 
4.495.900,00 kn, dok se rashodi smanjuju za 1.847.800, kn ili 25,7% tj. s planiranih 
7.180.700,00 kn na 5.332.900,00 kn. 

Nakon rasprave je sa 7 glasova za, 1 suzdržanim i 3 protiv usvojena 
 

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2014.g. 
 
 
 Točka 6. 
 
1) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) – Izgradnja sustava javne odvodnje  
    sanitarnih otpadnih voda mjesta Skrada rebalansom se iznos od 920.000,00 kn za izvođenje  
    radova koji je osiguran u proračunu za 2014. godinu zamjenjuje iznosom od 100.000,00 kn,  
    pa ukupni rashodi iznose 126.225,00 kn umjesto planiranih 946.225,00 kn. 

Bez rasprave su sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojene 
 

Izmjene i dopune Financijskog plana projekta (investicije) – izgradnja 
 sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda mjesta Skrad 

 
2) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) – Poboljšanje kolničke konstrukcije  
    nerazvrstane ceste Sleme Skradsko – Žrnovac sredstva planirana u proračunu za 2014.  
    godinu u iznosu od 954.385,00 kuna rebalansom se smanjuju na 680.000,00 kn. 

Bez rasprave su sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojene 
 

Izmjene i dopune Financijskog plana projekta (investicije) – poboljšanje  
kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme Skradsko – Žrnovac 
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3) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) – Poboljšanje kolničke konstrukcije  
    nerazvrstane ceste Kupjak – Rogi, rebalansom sve stavke ostaju nepromijenjene osim  
    planiranih sredstava za 2014. godinu u kojoj neće biti ulaganja, te je prijašnji iznos sveden  
    na 0,00 kn. 

Bez rasprave su sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojene 
 

Izmjene i dopune Financijskog plana projekta (investicije) – poboljšanje  
kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Kupjak – Rogi 

 
4) U obrascu – Financijski plan projekta (investicije) – Poboljšanje kolničke konstrukcije  
    nerazvrstane ceste Gornja Dobra – Žrnovac, rebalansom sve stavke ostaju nepromijenjene  
    osim planiranih sredstava za 2014. godinu u kojoj neće biti ulaganja, te je prijašnji iznos  
    sveden na 0,00 kn. 

Bez rasprave su sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojene 
 

Izmjene i dopune Financijskog plana projekta (investicije) – poboljšanje  
kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Gornja Dobra – Žrnovac 

 
 
Točka 7.  

 
Odlukom o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu ukupna sredstva za ostvarenje Programa smanjuju 
se sa 1.130.000,00 kn na 810.000,00 kn. Sredstva za ostvarenje Programa čine: prodaja 
školske zgrade u Divjakama, kredit banke i komunalni doprinos, a utrošiti će se za 
nerazvrstanu cestu Sleme Skradsko – Žrnovac, rekonstrukciju ceste Rogi – Kupjak, 
rekonstrukciju dječjeg vrtića i projektnu dokumentaciju za turističku žičaru Skrad-Zeleni vir. 

Bez rasprave je sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena sljedeća 
 

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

 
 
  Točka 8. 
 

Odlukom o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2014. godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa smanjuju sa 1.222.700,00 kn na 
843.200,00 kn. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine: naknada za korištenje prostora 
elektrane, prihod od spomeničke rente, naknada za prava služnosti na javnim površinama, 
naknada za groblje, komunalna naknada, centralno grijanje, ostali prihodi – javna površina,  
prihod od zakupa poslovnih prostora, prodaja školske zgrade u Divjakama, naknada za 
koncesije, prihod od prodaje zemljišta, prihod od prodaje grobnih mjesta i društveni stanovi. 
Sredstva će se utrošiti za namjene utvrđene Programom u nešto izmijenjenim iznosima u 
odnosu na plan, dok se sanacija divljih odlagališta Divjake i Brezje Dobransko, tekuće 
održavanje cesta, uređenje parka – dječji sadržaji i DPU Skradska draga. 
  U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da je u Programu dva puta stavljena stavka – 
ostale komunalne usluge – čišćenje snijega, na što predsjednik Ivan Crnković odgovara da će 
se ispraviti. 

 Sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena je  
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Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

 
 
 Točka 9. 
 

Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 
2014. godinu ukupna sredstva za ostvarenje Programa smanjuju se sa 1.170.000,00 kn na 
150.000,00 kn. Sredstva za ostvarenje Programa čine: prihod od koncesije zahvaćanja vode, 
vodni doprinos i ostala sredstva proračuna, a utrošiti će se za sustav javne odvodnje Skrada i 
izradu projektne dokumentacije za vodovod Gorica - Zakrajc. 

Bez rasprave je sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena 
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih 
vodnih građevina za 2014. godinu. 

 
 
 Točka 10. 
 

Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2014. godinu ukupna sredstva šumskog doprinosa predviđena u iznosu od 360.000,00 
kn smanjuju se na 280.000,00 kn, a koristiti će se za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 
G.Dobra – Pečišće (dok.) u iznosu od 70.000,00 kn, tekuće održavanje cesta u iznosu od 
200.000,00 kn  i ostale komunalne usluge – čišćenje snijega u iznosu od 10.000,. 

Bez rasprave je sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena  
 

Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2014. godinu. 

 
 
 Točka 11. 
 
 Odlukom o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014. 
godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa smanjuju sa 136.500,00 kn na 119.500,00 
kn, kao i planirana sredstva za KUD «Zeleni vir» (sa 35.000,00 kn na 25.000,00 kn) i Udrugu 
«Skradska žena» (sa 55.000,00 kn na 18.000,00 kn). 

Bez rasprave je sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena  
 

Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba 
Općine Skradu kulturi za 2014. godinu. 

 
 
 Točka 12. 
 
 Odlukom o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014. 
godinu se ukupni iznos za ostvarenje Programa smanjuje sa 199.500,00 kn na 155.500,00 kn, 
kao i planirana sredstva za Šah školu „Goranka“ Ravna Gora (sa 10.000,00 kn na 7.000,00 
kn), KK «Polet» (sa 18.000,00 kn na 13.000,00 kn), KK «Skrad» (sa 18.000,00 kn na 
13.000,00 kn) NK «Polet» (sa 75.000,00 kn na 55.000,00 kn), PD „Skradski vrh“ (sa 
10.000,00 kn na 7.000,00 kn) i SK «Polet» (sa 60.000,00 kn na 42.000,00 kn).  
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 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Saša Gorupić sa 7 glasova za i 4 
suzdržana usvojena je 
 

Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad 
u sportu za 2014. godinu 

 
 

Točka 13. 
 
Odlukom o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 

2014.g. se sredstva za sufinanciranje rada i opreme DVD-a Skrad i Vatrogasne zajednice 
Općine Skrad u iznosu od 200.260,00 kn smanjuju na 100.000,00 kn. 

Bez rasprave je sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena je  
 

Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad 
u vatrozaštiti za 2014.g. 

 
 
Točka 14. 
 

 Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji 
«Općina Skrad – prijatelj djece» za 2014. godinu, ukupni iznos za ostvarenje Programa se 
povećava sa 156.000,00 kn na 162.500,00 kn, kao i iznos za nabavu udžbenika za osnovnu 
školu sa 10.000,00 kn na 24.500,00 kn, dok se brišu stavke provođenje Naj-akcije – 5.000,00 
kn i predstava za djecu uz blagdan Sv.Nikole - 3.000,00 kn. 
 Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić i g. Dubravko Grbac 
jednoglasno je usvojena 
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad 
u akciji «Općina Skrad – prijatelj djece» za 2014. godinu. 

 
 
Točka 15. 
 

 U Odluci o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2014. 
godinu ovom se izmjenom ukupna sredstva za ostvarenje programa povećavaju sa 100.000,00 
kn na 108.000,00 kn, ukupni iznos za Crveni križ smanjuje se s 12.000,00 kn na 8.000,00 kn, 
a iznos za Crveni križ Delnice smanjuje se s 10.000,00 kn na 6.000,00 kn. Ujedno se 
povećava pomoć socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja sa 
77.500,00 kn na 89.500,00 kn, dok se stavke: pomoć starijim i bolesnim osobama i pomoć u 
ogrjevu povećavaju se s 26.000,00 kn na 34.000,00 kn, odnosno s 4.500,00 kn na 8.500,00 kn. 
 Bez rasprave je sa 7 glasova za i 4 suzdržana usvojena  
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa 
na području Općine Skrad za 2014. godinu. 
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 Točka 16. 
 
 

Sa pozicije tekuće proračunske pričuve u razdoblju 01.01. – 30.09.2014. godine 
utrošeno je samo 1.526,02 kn za pomoć stradalima od poplava u Slavoniji. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća 
 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. - 30.09.2014. godine 

 
 
Točka 17. 
 
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da, budući da je na prošloj sjednici Vijeća, g. Nada 

Podnar razriješena dužnosti predsjednika Odbora za proračun i financije, potrebno imenovati 
novog predsjednika Odbora. 

Predsjednik Ivan Crnković za predsjednika navedenog Odbora predlaže Josipa 
Crnkovića. 

Sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena je  
 

Odluka o imenovanju predsjednika radnog tijela 
Općinskog vijeća Općine Skrad. 

 
1) Josip Crnković iz Skrada, Školska 14 imenuje se predsjednikom Odbora za proračun i 

financije. 
 
 

Točka 18. 
 
Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže da je dosadašnjom Odlukom o komunalnom 

doprinosu Općine Skrad propisano da komunalni doprinos za prvu zonu iznosi 80,00 kn/m3, 
za drugu zonu 60,00 kn/m3, a za treću zonu 50,00 kn/m3 što je u odnosu na druge općine i 
gradove na području Gorskog kotara dosta skuplje za ljude koji bi na području Općine Skrad 
nešto gradili, te predlaže da se komunalni doprinos za prvu zonu smanji na 60,00 kn/m3, za 
drugu zonu smanji na 52,00 kn/m3, dok bi za treću zonu iznos ostao isti. 

Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena  
 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Skrad. 
 
 

Točka 19. 
 
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se u Odluci o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Skrad u članku 3. stavku 5. doda nova alineja koja glasi: „spojna cesta od 
županijske ceste Ž 58102-Zeleni vir.“ 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao ing. Josip Crnković jednoglasno je 
usvojena  
 

Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama 
na području Općine Skrad. 
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 Točka 20. 
 
 Načelnik Damir Grgurić predlaže da se od 01. siječnja 2015. godine, zbog smanjenja 
prihoda Općine Skrad, smanje plaće službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog 
odjela te općinskom načelniku Općine Skrad za 5% od bruto iznosa.  
 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac prijedlog načelnika 
Damira Grgurića je usvojen sa 7 glasova za, 3 protiv i 1 suzdržanim glasom. 
 
 
 Točka 21. 
 
 Budući da je dosadašnjem članu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku 
poljoprivredu PGŽ istekao mandat, Općinsko vijeće Općine Skrad treba predložiti novog 
člana Upravnog vijeća. 
 Ing. Josip Crnković predlaže da predstavnik od strane Općine Skrad i dalje bude 
predsjednik Vijeća Ivan Crnković. 
 Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena 
 

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku 
poljoprivredu Primorsko-goranske županije 

 
1) Ivan Crnković iz Skrada, Veliko Selce 17, predsjednik Općinskog vijeća Općine 

Skrad, imenuje se članom Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu 
Primorsko-goranske županije. 

 
 
 Točka 22. 
 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je i zadnji puta na sjednici Vijeća postavila pitanje 
da li je firma „Vox terrae“ u momentu otvaranja zadovoljila uvjet da nije dostavila lažne 
podatke i da ne postoji sumnja u ispravnost podataka pri dostavi dokumenata. 
 Predsjednik Ivan Crnković smatra da dipl. ing. Mira Đorđević u ovom slučaju ne 
vjeruje komisiji iz razloga što je vlasnik rekao da koristi auto od nekoga, a u nadležnosti 
komisije nije da provjerava točnost podataka i smatra da je komisija odradila svoj posao. Bilo 
je svakakvih poziva, a oni koji se javljaju na natječaj trebali bi znati kako se ponuda sastavlja 
i kako izgleda. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević odgovara da je željela iznijeti svoje mišljenje i da je njeno 
pravo da sumnja u rad komisije i smatra da je komisija ta koja mora provjeriti istinitost 
podataka te još jednom iznosi da sumnja u rad komisije. 
 Informacija je primljena na znanje. 
 
 
 Točka 23. 
 
 LRA Pins d.o.o. Skrad podnijela je zahtjev za odobrenje za članstvo u zadruzi Etična 
banka koja će u Hrvatskoj započeti s radom krajem 2014. godine, a njenom osnivanju su 
podršku iskazale i vladine institucije. Ebanka bi imala bolju prilagođenost potrebama 
korisnika iz poslovnog, javnog i privatnog sektora, poštovanje etike bankarskog poslovanja te 
usmjeravanje dobiti u nove investicije. 



11 
 

 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, predsjednik Ivan Crnković i 
ing. Josip Crnković, prihvaćen je prijedlog načelnika Damir Grgurića da se ova točka 
dnevnog reda odgodi za iduću sjednicu na koju bi pozvali predsjednika Uprave LRA „Pins“. 
 
 
 Točka 24. 
 

Gradonačelnik Grada Delnica uputio je dopis kojim izvješćuje da je Gradsko vijeće 
Grada Delnica donijelo Zaključak o pokretanju inicijative da se dan 05.11. proglasi 
Memorijalnim danom Gorskog kotara, a sve u funkciji njegova očuvanja i razvoja, te poziva i 
ostale JLS s područja Gorskog kotara da podrže tu inicijativu. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen  
 

Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća inicijativu Grada Delnica za proglašenjem 
05.11. Memorijalnim danom Gorskog kotara. 

 
 

 Točka 25. 
 
 Vilko Grgurić iz Skrada uputio je zamolbu za rješavanje pitanja čempresa na groblju u 
Skradu, budući da je njihova visina i širina tolika da natkriva nadgrobne ploče, te da u 
zimskim mjesecima, uslijed snježnih padalina postoji mogućnost rušenja nadgrobnih ploča.  
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dr.sc. Josip Grgurić, 
dipl.ing. Mira Đorđević i ing. Tonček Kezele jednoglasno je usvojen 
 

Zaključak 
1) Nakon blagdana Svih svetih je čemprese na novom groblju u Skradu potrebno posjeći 

na visinu od metra i pol, a na proljeće krenuti s izmjenom sadnica. 
 
 
 Točka 26. 
 

Matea Beljan iz Skrada, Šubetov most 2 podnijela je zamolbu za oslobađanje vraćanja 
studentske stipendije iz razloga što je završila fakultet i diplomirala u roku. 

G. Anton Mance smatra da ako se ovoj zamolbi udovolji, da će se javiti i drugi s istom 
zamolbom, te je za to da se pridržava Odluke o stipendijama i Ugovora, dok dipl.ing. Mira 
Đorđević predlaže da je se oslobodi vraćanja stipendije jer je završila u roku i nije zaposlena. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Anton Mance, dipl.ing. Mira Đorđević, 
dipl.teol. Katarina Bertović, ing. Tonček Kezele i g. Dubravko Grbac prihvaćen je prijedlog 
g. Antona Mance sa 9 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim glasom i usvojen. 
 

Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad nije u mogućnosti Mateu Beljan iz Skrada, Šubetov 
most 2 osloboditi vraćanja studentske stipendije, jer je člankom 4. Odluke o uvjetima i 
kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, te člankom 5. i 6. Ugovora o 
dodjeli studentske stipendije propisano da se student oslobađa vraćanja stipendije ako 
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u školskoj godini za koju prima stipendiju ostvari prosječnu ocjenu veću od 3,00, te je 
stoga potrebno pridržavati se navedene Odluke i potpisanog Ugovora. 

 
 

Zaključeno u 20,35 sati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


