ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
25. ožujka 2015. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan 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, Vjekoslav Pintar, Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog
priopćavanja
Opravdano odsutni: Josip Crnković
Neopravdano odsutni: Milivoj Rupe
Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Ivan Crnković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i iznosi da vijećnici,
prije dnevnog reda, imaju pravo postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom
načelniku ili zamjenici općinskog načelnika.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da je dječje igralište u dosta lošem stanju te bi
trebalo sprave i kućicu popraviti do proljeća, kako bi ga djeca mogla koristiti.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da će se pristupiti postavljanju ograde čim vremenski
uvjeti dozvole, dok će se sprave popraviti.
Mr.pharm. Melitu Rački Burić interesira kakva će biti uloga Turističke zajednice u
Zelenom viru ove godine kako bi si mogla osigurati opstanak.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je danas bio na razgovoru kod voditelja Uprave
šuma Delnice koji ga je izvijestio da još ne znaju da li će raditi u Zelenom viru ili ne, i da o
tome treba porazgovarati s direktorom Hrvatskih šuma. Prošle godine kada je Općina htjela
raskinuti ugovor s Hrvatskim šumama poslali su odštetni zahtjev na 102.000,00 kn radi
ulaganja u Zeleni vir, tako da se još uvijek ne zna što će od svega biti. Radnici koji će raditi
temeljem programa javni radovi urediti će staze i šetnice, a kandidirani su i određeni programi
kojima bi se poboljšala infrastruktura i ponuda.
Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da je stanje u Općini izuzetno loše te postavlja pitanje
da li je problematično tih 102 tisuća kuna da se Hrvatskim šumama isplati, i ukoliko zaživi
Zeleni vir s dosadašnjim načinom gospodarenja, da li će se sredstva od Zelenog vira
rasporediti prema dogovoru između Pins-a i TZ tj. dio Pins-u, a dio TZ, što se do sada nije
radilo. Ujedno traži da se kaže koliko je stanje na ŽR Općine, te da li je stanje u Općini
optimistično ili pesimistično.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je stanje u Općini optimistično, jer da nije tako
ne bi bio niti načelnik, a stanje na žiro računu je 52.000,00 kn s time da su plaćene tri rate za
radove na cesti Žrnovac-Sleme u iznosu od 240.000,00 kn što znači da taj iznos potražujemo
od programa IPARD, a nakon ucrtavanja te ceste dobiti će se utrošena sredstva. Načelnik
Damir Grgurić iznosi da Općina neće aktivirati Zeleni vir te da se svi moraju prilagoditi
situaciji, i to ne znači ako TZ ili Pins neće imati za plaću da je Načelnik kriv, već postoje
direktorica TZ-a i direktor Pins-a koji su za to zaduženi, a Pins i TZ se moraju međusobno
dogovoriti o međusobnim odnosima. Načelnik iznosi da je sebi smanjio plaću i to isto očekuje
i od drugih, a javna poduzeća smanjila su broj zaposlenih i nema tendencije novog
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zapošljavanja, pa nema niti poreznik prihoda. Što se tiče plaćanja Hrvatskim šumama,
načelnik Damir Grgurić iznosi da ne zna što bi se to njima trebalo platiti.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da ima zainteresiranih za zakup Izletničkog doma u
Zelenom viru, a sada je problem u plaćanju tih 102.000,00 kn.
G. Dubravko Grbac iznosi da je zadnja sjednica Vijeća održana 22. prosinca 2014.
godine, a prema Poslovniku o radu OV piše da se sjednice Vijeća održavaju najmanje jednom
u tri mjeseca, te upućuje prigovor predsjedniku Ivanu Crnkoviću. Ujedno izvješćuje da se u
natječaju za davanje u zakup Zelenog vira nije spominjalo priznavanje ulaganja, niti je to bilo
predmet ugovora. G. Dubravko Grbac postavlja pitanje vezano za proširenje dijela ceste u
Selskoj ulici.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je u siječnju bio na razgovoru kod direktora
Županijske uprave za ceste g. Žeželića kojem je prisustvovao i g. Vivoda i izrazili su želju za
rješavanje tog problema te su obećali da će doći čim vremenske prilike to dozvole i da bi bili
to spremni riješiti kroz redovno održavanje.
Mr.phar. Melita Rački Burić postavlja pitanje da li postoji mogućnost da se na groblju
stavi rampa da Romi ne dolaze i kopaju po smeću i da se postavi tabla da je zabranjeno bacati
kućno smeće.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je to samo odraz naše kulture, a problem je s
Romima koji skupljaju felare po groblju radi voska i zatim prazne felare odlažu i u Divjakama
i Slemenu.
Dipl.ing. Mira Đorđević traži da se pojasni, kako bi izbjegli krivu sliku, vezano za
ispostavu računa pogrebnih usluga „Vox terrae“ i da li se može znati što sve ulazi u račun za
pogrebne usluge s obzirom na elementarne nepogode, te iznosi da je usporedila ispostavljene
račune za zadnja dva pogreba, te da se ispostavljeni računi razlikuju u iznosu za čišćenje
snijega.
Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da je „Vox terrae“ ispostavila račun obitelji
Krizmanić na iznos od 1.800,00 kn za čišćenje snijega zato jer Općina Skrad nije uspjela
sakupiti ljude za kidanje snijega od mrtvačnice do donjeg groblja u Divjakama i Općina Skrad
je priznala obitelji Krizmanić 900,00 kn na ime čišćenja snijega od mrtvačnice do ukopne
rake. Što se tiče čišćenja snijega kada su velike padaline snijega, Općina Skrad nema o tome
točno određen pravilnik tj. da li se nekome hoće čistiti ili neće.
Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da se treba znati da li to plaća Općina ili obitelj koja
ima smrtni slučaj.
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se za iduće Vijeće proanalizira Pravilnik i
vidjeti da li „Vox terrae“ ima pravo naplaćivanja ili ne, a ako ima pravo naplaćivanja može se
donijeti odluka da li će Općina sudjelovati u sufinanciranju troškova čišćenja snijega u slučaju
elementarne nepogode ili neće sudjelovati. Predsjednik Ivan Crnković predlaže da dipl.ing.
Mira Đoređvić i Anita Rački proanaliziraju Pravilnik da li se tu da što napraviti i da se cjenik
pogrebnih usluga „Vox terrae“ stavi na oglasnu ploču.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da određene osobe pričaju da on ima veliku naknadu
za vožnju općinskog traktora radi čišćenja snijega, te da bi volio bi da dođe DORH i to
provjeri, te predoči dokaze Općinskom vijeću i zatim obznani u jednom glasilu da općinski
načelnik vozi općinski traktor za nula kuna.
Predsjednik Ivan Crnković smatra da nema potrebe da dolazi DORH, predlaže da se
napravi ispis koliko je kome plaćeno za zimsku službu.
Načelnik Damir Grgurić ujedno iznosi da ništa nije plaćeno niti Marijanu Buriću.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će provjeriti koliko je plaćeno ostalim
koncesionarima i napraviti izvještaj o troškovima zimske službe.
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Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković iznosi da je dr.sc. Josip
Grgurić pismeno dostavio nadopunu dnevnog reda i predlaže da se Dnevni red dopuni točkom
12. Aktualizacija i operacionalizacija Plana zdravstvenog turizma u Skradu od 2007-2015.
godine. Predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014.g.
3. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
4. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2014.g.
5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti poslova crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine
Skrad
6. Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2015.g.
7. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za
Općinu Skrad
8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi „Programa ukupnog razvoja Općine
Skrad 2014-2020.“
9. Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Skrad 2015-2020.
10. LRA Pins d.o.o., Skrad, Zamolba za ustupanje k.č.br. 3697/3 k.o. Divjake u vlasništvo
LRA „Pins“ d.o.o.
11. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Plan poslovanja i programa Centra za
2015.g.
12. Aktualizacija i operacionalizacija Plana zdravstvenog turizma u Skradu od 2007-2015.
godine.
G. Dubravko Grbac predlaže da se točke 2., 3. i 4. brišu s Dnevnog reda ove sjednice
jer nema završnog računa pa možda kada bude završni račun na dnevnom redu da se te tri
točke vežu uz njega.
Predsjednik Ivan Crnković odgovara da se navedena izvješća podnose Općinskom
vijeću do 31. ožujka temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.
G. Dubravko Grbac iznosi da povlači svoj prijedlog.
Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Prihodi za ostvarenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2014. godini bili su planirani u iznosu od 810.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od
722.152,82 kn, odnosno 89,08%, dok je Program i izvršen u istom iznosu i to za: nerazvrstanu
cestu Sleme Skradsko-Žrnovac i rekonstrukciju dječjeg vrtića.
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Bez rasprave jednoglasno je usvojeno
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Točka 3.
Prihodi za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
bili su planirani u iznosu od 843.200,00 kn, a realizirani su u iznosu od 697.779,09 kn,
odnosno 82,8 %, dok je Program izvršen u istom iznosu, te su neki radovi izvršeni u nešto
manjem ili većem iznosu od planiranog, dok neki nisu uopće izvršeni.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 8 glasova za i 1
suzdržanim usvojeno je
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu.
Točka 4.
U Izvješću načelnika Damira Grgurića o namjenskom korištenju sredstava šumskog
doprinosa za 2014. godinu je naznačeno da na dan 31. prosinac 2014. godine ukupno
ostvareni prihod od šumskog doprinosa iznosi 282.793,28 kuna, te da su sredstva šumskog
doprinosa korištena za planirano tekuće održavanje cesta u iznosu od 57.987,84 kune i za
ostale komunalne usluge – čišćenje snijega u iznosu od 33.463,36 kuna
Bez rasprave jednoglasno je usvojeno
Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2014.g.
Točka 5.
Na raspisani poziv za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti poslova
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine
Skrad u roku je pristigla jedna ponuda i to ponuda obrta „Juranić“ vl. Milivoj Juranić,
Delnice, Kuti 4 koja je i prihvatljiva, te Povjerenstvo u sastavu: Igor Bukovac, Anita Rački i
Ivan Crnković predlaže da se s navedenim obrtom sklopi ugovor.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti poslova
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
na području Općine Skrad.
Točka 6.
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2015. godini imenuju se
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen
obilježjima.
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Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.ing. Mira Đorđević jednoglasno je
usvojena
Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2015. godini.
Točka 7.
U Odluci o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad
popis pravnih osoba potrebno je dopuniti tvrtkom „Komunalac – vodoopskrba i odvodnja“
d.o.o. Delnice.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih
osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad.
Točka 8.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da bi se umjesto „Programa ukupnog razvoja
Općine Skrad 2014.-2020.“ pristupilo izradi „Strategije razvoja Općine Skrad 2015-2020.“, pa
je potrebno donijeti Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi „Programa ukupnog
razvoja Općine Skrad 2014-2020.“(KLASA: 302-01/14-01/2; URBROJ: 2112/04-14-01-02 od
25. ožujka 2014. godine).
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.teol. Katarina Bertović, jednoglasno
je usvojena
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi
„Programa ukupnog razvoja Općine Skrad 2014-2020.“
Točka 9.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je potrebno donijeti Odluku o izradi Strategije
razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine. Strategija razvoja Općine Skrad
2015.-2020. sadržavati će sljedeća poglavlja: uvod, prirodni resursi, kulturna baština i okoliš,
demografska obilježja, stanje gospodarstva, proračun, swot analizu, viziju, razvojne ciljeve i
prioritete, mjere i projekte, izvore financiranja i zaključak.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o izradi «Strategije razvoja Općine Skrad 2015.-2020.“
Točka 10.
Lokalna razvoja agencija „Pins“ d.o.o. Skrad dostavila je zamolbu za ustupanje k.č.br.
3697/3 k.o. Divjake u vlasništvo LRA „Pins“ d.o.o. za izgradnju poduzetničkog inkubatora
budući da LRA „Pins“ d.o.o. posjeduje zgradu s pripadajućim zemljištem površine 1709 m2
na kojem se i planira izgradnja novog objekta s funkcijom poduzetničkog inkubatora.
Realizaciju projekta usporila je k.č.br. 3697/3 koju je Općina Skrad otkupila od DUUDI-a ove
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godine. Kako bi se mogla dobiti građevinska dozvola za gradnju tog objekta potrebno je imati
jednog vlasnika svih čestica te Pins traži od Općine da im besplatno ustupi navedenu česticu.
Time bi se sve čestice spojile u jednu u vlasništvu Pins-a i više ne bi bilo zapreke za
dobivanje potrebnih dozvola.
U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da bi trebalo provjeriti da li se troškovi kupnje
zemljišta mogu financirati sredstvima EU kandidiranjem projekta, pa da Pins to zemljište kupi
od Općine.
Predsjednik Ivan Crnković odgovara da će se to provjeriti s Pins-om i o tome izvijestiti
vijećnike, nakon čega će se donijeti konačna odluka, sa čim su suglasni svi vijećnici.
Točka 11.
U Planu poslovanja Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu je navedeno da će
Centar raditi na provedbi i realizaciji programa prijavljenih od strane općina i gradova te
udruga po natječaju Centra, provoditi programe ruralnog razvoja PGŽ, te programe Centra,
kao i sudjelovanje u koordinaciji s LAG-ovima, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom i dr.
Pored navedenog planira se i rad na četiri projekata i to: provedba i priprema EU projekata,
programi razvoja poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda na području PGŽ, revitalizacija
poljoprivrednog zemljišta i programi razvoja poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda na
području PGŽ koji su detaljnije obrazloženi u prijedlogu Plana. U privitku je priložen i
financijski plan za 2015. godinu kojim očekivani prihodi i rashodi iznose 3.135.000,00 kn.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća Plan poslovanja i programa za 2015. godinu
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ Stara Sušica.
Točka 12.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da ga je za prijedlog da se ova točka stavi na dnevni red
sjednice neposredno motivirao održani sastanak posvećen turističkim objektima. Iako nije bio
onakav kakvim ga je predviđao, na sastanku je zaključeno da se takav jedan skup održava s
vremena na vrijeme, a ovom je točkom dnevnog reda želio da se aktivira Plan razvoja turizma
u Skradu. Plan razvoja turizma u Skradu je izrađen 2007. godine i traje do 2015. godine, a
identičan je Planu razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, kojega bi sada trebalo
unaprijediti, poboljšati i aktualizirati, a možda se još uvijek neki segmenti mogu ponuditi EU
za sufinanciranje. Dr.sc. Josip Grgurić smatra da će nakon lokalnih izbora doći do promjene u
lokalnim zajednicama, od kojih će se dobar dio ugasiti i smatra da bi pod hitno trebali
napraviti operativne planove i stvoriti bolju poziciju za budućnost.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da se ne slaže s dr.sc. Josipom Grgurićem da će se
općine ugasiti, već će se prije ugasiti županije jer Europa traži regije i smatra da niti jedna
vlast neće ugasiti one koji su ih izabrali.
G. Dubravko Grbac podržava nastojanja da se operacionaliziraju stvari da ono što je
stvoreno, kao neki planovi da se odredi dinamika i mogućnosti, da se vidi što se od tih stvari
može ponuditi nekome da ide u realizaciju ili što možemo realizirati sami.
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Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će trebati napraviti novi Plan razvoja turizma za
naredni period kako bi mogli opstati na ovom prostoru i podržava nastojanja dr.sc. Josipa
Grgurića.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da je Šumarija Skrad dostavila odgovor na
vijećničko pitanje postavljeno u vezi parka.
G. Dubravko Grbac smatra da bi trebalo formirati radno tijelo i iskoristiti mogućnost
koju je Šumarija Skrad dala za održavanje sastanka.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da Općina strahovito puno izlazi u susret Šumariji, npr.
pripremljen je materijal za nasipavanje cesta, čišćen im je snijeg te bi bilo dobro da i oni
pokažu malo dobro volje oko uređenja parka.
Jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Zadužuje se komisija u sastavu Damir Grgurić – općinski načelnik, Dubravko Grbac –
vijećnik i Ivan Crnković – predsjednik Općinskog vijeća da s upraviteljem Šumarije
Skrad Robertom Bukovcem u travnju održi sastanak na kojem bi se razmotrila
mogućnost popunjavanja zemljišta parka u Skradu novim biljkama i poboljšao izgled
parka.
Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da ne bi bilo dobro sada ubacivati nekoliko viših
stabala, već treba redovitije održavati posađene sadnice.
Načelnik Damir Grgurić predlaže da se na groblju uklone postojeći nasadi jer svojim
volumenom zadiru u grobove, te da se podignu novi nasadi koji bi se redovito održavali u
manjim visinama.

Zaključeno u 19,30 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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