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Z A P I S N I K 
 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
29. prosinca 2015. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 17,00 sati 

 
 
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele,  
               Boris Crnković, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka –  
                         predstavnici sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Natali Ribić – zamjenica općinskog načelnika 
 
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 ili općinskom 
načelniku. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da dimnjačar od 20.05.2015. godine nije dolazio čistiti 
dimnjake na područje Općine Skrad, te traži od Načelnika da pojasni situaciju u vezi 
dimnjačara što je veliki problem, naročito sa starijim pučanstvom koji najviše koriste 
dimnjačarske usluge. Dipl.ing. Mira Đorđević ujedno iznosi da je g. Igor Bukovac rekao da se 
može zvati dimnjačara iz Vrbovskog, na što nadodaje da je do pronalaska novog koncesionara 
taj dimnjačar voljan doći, ali cijena njegovih usluga što uključuje i dolazak, u ovom slučaju na 
Hribac iznosi 260,00 kuna. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je g. Mužević bio na razgovoru, te je trebao 
dostaviti i prijedlog ugovora koji još uvijek nije dostavio, dok se dimnjačari tvrtka iz Rijeke 
koja je imala koncesiju ne javljaju. Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je Općina Skrad 
trenutno u razgovorima s komunalnim poduzećem iz Lokava koji bi do odabira novog 
koncesionara obavljali dimnjačarske poslove na području Općine Skrad. Načelnik Damir 
Grgurić ujedno izvješćuje da su problem i sami građani jer samo mali broj dozvoljava 
dimnjačarima da čiste dimnjake, dok ostali čiste sami, te da je Općina imala namjeru obučiti 
jednog dimnjačara, ali nitko od nezaposlenih nije za to zainteresiran. 
 Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je pred šest mjeseci u Aktualnom satu govorio o sedam 
ružnih slika Skrada koje su još uvijek tu, a pridodaje im još jednu. Ružne slike Skrada su: ulaz 
u Skrad – ploča „Općina-prijatelj djece“, kuća na Podsteni, park, hotel, pumpna stanica, Šiljar, 
Zeleni vir i razbijene ploče – poučne staze, te iznosi da bi želio dobiti pismeni odgovor u vezi 
ovih slika. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da neće dostavljati odgovor pismenim putem, već 
će odgovoriti sada na sjednici, svim vijećnicima. Što se tiče apšicanih ploča “Općina-prijatelj 
djece“  još će jedno vrijeme stajati, jer je strahovito revoltiran tom udrugom jer apsolutno 
ništa ne pomaže učesnike te udruge i Općina Skrad nema nikakve benefite što je njen član, 
kuća u Podsteni je dobila nalog za rušenje i biti će srušena u roku od petnaest dana, park je 
sredio prethodni saziv Vijeća, hotel Zeleni vir će kupiti Općina sljedeće godine, pumpna 
stanica je čisto političko pitanje i smatra da je namjerno zatvorena, Šiljar - izgubljen je spor sa 
Trade mil-om, a vandalizam table su napravila naša djeca.  
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 Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da nije zadovoljan odgovorom na sva pitanja i da će 
ponovno zatražiti pismeni odgovor na ta pitanja, te zatražiti i da ljudi koji su odgovorni za 
pojedina pitanja dostave pismeni odgovor. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje u kojoj je fazi mlin i što je potrebno još 
napraviti da se konačno mlin pokrene. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je mlin pušten u pogon i ustanovljeno je da nije 
adekvatno napravljen za upotrebu, tj. statika mlina ne odgovara, te se to mora popraviti. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević tvrdi da je za to što mlin ne funkcionira odgovoran g. 
Franković i da Općina Skrad ima puno pravo potraživati sva obeštećenja što se tiče tog mlina, 
i neka Općina to pokrene i privede kraju. 

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

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu 
3. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015.g. 
4. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2015.g. 
5. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na 

području Općine Skrad za 2015.g. 
6. Proračun Općine Skrad za 2016.g. i projekcija za 2017. i 2018.g.  
7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2016.g. 
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g. 
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g. 
10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. g. 
11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.g. 
12. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2016.g. 
13. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2016.g. 
14. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2016.g. 
15. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2016.g. 
16. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske 

dobi za 2016.g. 
17. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za 

2016.g 
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016. g. 
19. Izvješće Stručnog povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih 

djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad 
20. HOPS d.o.o. Rijeka, Zamolba za osnivanje prava služnosti 
21. Komunalac, Odluka o prvoj izmjeni Odluke o naknadi za razvoj 
22. Informacija o održanom sastanku u vezi najma Osnovne škole u Divjakama 

 
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se Dnevni red dopuni točkom 23) PGŽ 

Županijska skupština, Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 
suda u Rijeci što je jednoglasno usvojeno. 

Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen. 
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 Točka 1. 
 
Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 
 
 

 Točka 2. 
 

Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu ukupni 
prihodi povećavaju se za 777.600,00 kn ili 19,1% odnosno s planiranih 4.630.200,00 kn na 
4.807.800,00 kn, dok se rashodi povećavaju također za 777.600,00 kn ili 21,3% tj. s 
planiranih 4.733.200,00 kn na 5.510.800,00 kn. 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 6 glasova za i 4 protiv 
usvojena je 
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2015.g. 
 
 
 Točka 3. 

 
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu ukupna sredstva za ostvarenje Programa ostaju ista tj. iznose 
1.400.000,00 kn i čine ih: tekuće potpore iz županijskog proračuna, tekuće potpore iz 
državnog proračuna, ostala sredstva proračuna Općine Skrad i komunalni doprinos, a utrošiti 
će se za prvotno planirane namjene. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojena sljedeća 
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 

 
 
  Točka 4. 
 

Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2015. godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećavaju sa 624.550,00 kn na 
710.200,00 kn. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine: tekuće potpore iz županijskog 
proračuna (dio), naknada za prava služnosti na javnim površinama, naknada za groblje, 
komunalna naknada, centralno grijanje (dio), prihod od zakupa poslovnih prostora, naknada 
za koncesije, prihod od prodaje grobnih mjesta i društveni stanovi. Sredstva će se utrošiti za 
namjene utvrđene Programom u nešto izmijenjenim iznosima u odnosu na plan, a dodaje se i 
nova stavka - ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete (poz. 47.1) - 
17.000,00 kn. 
  Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojena je  
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
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 Točka 5. 
 

 U Odluci o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2015. 
godinu ovom se izmjenom ukupna sredstva za ostvarenje programa povećavaju sa 58.000,00 
kn na 62.000,00 kn, ukupni iznos za Crveni križ povećava se s 8.000,00 kn na 12.000,00 kn, a 
iznos za Crveni križ Delnice povećava se s 6.000,00 kn na 10.000,00 kn.  
 Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojena  
 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa 
na području Općine Skrad za 2015. godinu. 

 
 

Točka 6. 
 
Prihodi Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu planirani su u iznosu od 

5.803.250,00 kn, a čine ih: prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. 
Rashodi su planirani u istom iznosu od 5.803.250,00 kn, a raspodijeljeni su na funkcioniranje 
Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća, upravljanje imovinom, informiranje, 
program održavanja komunalne poslove infrastrukture, razvoj i upravljanje sustavom 
vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, gradnju komunalne infrastrukture, program socijalne 
zaštite, predškolskog odgoja i školstva, razvoj civilnog društva kroz rad udruga građana, 
zaštita okoliša i energetska učinkovitost, program športa, kulture i vjerske djelatnosti, 
program zašite i spašavanja, program razvoja turističke djelatnosti, program razvoja 
poljoprivredne djelatnosti. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić, dipl.ing. Mira Đorđević, g. 
Dubravko Grbac i dipl.teol. Katarina Bertović sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen je  
 

Proračun Općine Skrad za 2016. godinu i projekcija 
za 2017. i 2018. godinu. 

 
 

Točka 7. 
 

Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu uređuje se struktura 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu, njegovo 
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom 
imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika i druga 
pitanja. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojena 
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu. 
 
 

Točka 8. 
 

Sredstva za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture     za 2016. godinu čine kredit banke i komunalni doprinos u ukupnom 
iznosu od 1.235.000,00 kn, koja će se uložiti za izradu dokumentacije za rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Pečišće, izradu dokumentacije za rekonstrukciju ceste 



5 
 

Rogi-Kupjak, otplatu glavnice zajma za cestu Sleme Skradsko – Žrnovac i za 
rekonstrukciju nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla Kosa. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen 
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu. 

 
 
Točka 9.  

 
Sredstva za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

čine naknada za osnivanje prava služnosti na javnim površinama, naknada za groblje, 
komunalna naknada, centralno grijanje, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (dio), 
naknada za koncesije, prihod od prodaje grobnih mjesta i društveni stanovi u ukupnom iznosu 
od 663.200,00 kn, koja će se utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja 
i opreme, utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje i razvoj objekata i uređaja 
javne rasvjete, zbrinjavanje otpada sa javnih površina, održavanje javnih i zelenih površina, 
ostale komunalne usluge - održavanje groblja, agendu 21 - održavanje parkova, naknadu za 
odlaganje komunalnog otpada - Gradu Delnice, sanaciju divljih odlagališta Divjake i Brezje 
Dobransko, agendu 21 – staklena ambalaža, geodetsko-katastarske usluge, izradu Procjene 
ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, uređenje parka – dječji sadržaji, tekuće i investicijsko 
održavanje građevinskih objekata, sufinanciranje sanacije deponija Sović laz i održavanje 
sakralnih objekata. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
 
  Točka 10. 
 

Sredstva za ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu 
čine tekuće potpore iz županijskog proračuna i naknada za korištenje prostora elektrane u 
ukupnom iznosu od 300.000,00 kn, koja će se uložiti za sustav javne odvodnje Skrada, 
sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad i izradu projektne dokumentacije za vodovod 
Gorica-Zakrajc. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen 
 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu. 
 
 
 Točka 11. 
 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu utvrđuje se 
namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne 
osobe, a koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% 
od prodajne cijene proizvoda na panju. U Proračunu Općine Skrad za 2016. godinu predviđaju 
se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, koja će se koristiti za tekuće 
održavanje cesta i ostale komunalne usluge – čišćenje snijega. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen 
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Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu. 
 
 
 Točka 12. 
 

U Proračunu Općine Skrad za 2016. godinu se za provedbu Programa javnih potreba 
Općine Skrad u kulturi za 2016. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna i to: 
25.000,00 kn za KUD «Zeleni vir» Skrad, 22.000,00 za Mjesnu knjižnicu, 20.000,00 kn za 
Udrugu «Skradska žena» i 20.000,00 kn za turističku promidžbu i kulturna događanja, dok se 
u svrhu zaštite spomenika kulture predviđaju sredstva u iznosu od 8.000,00 kn donacije 
vjerskoj zajednici. 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 6 glasova za i 4 protiv 
usvojen je 

 
Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2016. godinu. 

 
 
 Točka 13. 
 

U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2016. godinu sportskim 
udrugama se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 137.500,00 kuna i to: 8.500,00 kn za 
Memorijal «Josip Blažević-Blaž», 5.000,00 kn za Šah školu «Goranka» Ravna Gora, 
13.000,00 kn za  KK «Polet», 13.000,00 kn za KK «Skrad», 55.000,00 kn za NK «Polet», 
7.000,00 kn za PD «Skradski vrh», 35.000,00 kn za SK «Polet» i 1.000,00 kn za Biatlonski 
klub «Skrad», a služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova takmičenja, 
organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa i redovnog održavanja 
sportskih objekata. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2016. godinu. 
 
 
 Točka 14. 
 

U Proračunu Općine Skrad za 2016. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 
100.000,00 kn za sufinanciranje rada i opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad. 
Navedena sredstva služe za obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, osiguranje 
vatrogasnih domova, vozila i članova, održavanje vozila i crpki, troškove gašenja požara i 
intervencija, troškove nabave i materijalne troškove te obilježavanje svečanih obljetnica. 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2016. godinu. 
 
 

Točka 15. 
 

           Proračunom Općine Skrad za 2016. godinu za financiranje Socijalnog programa na 
području Općine Skrad za 2016. godinu se osiguravaju sredstva u iznosu od 62.000,00 kuna 
za sljedeće namjene: 12.000,00 kn za Crveni križ Skrad i Delnice, 8.000,00 kn za rad 
socijalnih udruga (Udruga invalida osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Društvo multiple 
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skleroze PGŽ, Udruga slijepih PGŽ, Udruga HRVI Gorski kotar, Udruga gluhih i nagluhih 
PGŽ, Udruga civilnih invalida rata PGŽ, Klub liječenih alkoholičara Delnice i Udruga 
invalida rada Rijeka), te 42.000,00 kn za pomoć socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju 
troškova stanovanja (program „Pomoć u kući“, pomoć za opremu novorođenog djeteta, 
jednokratne pomoći, pomoć starijim i bolesnim osobama i pomoć u ogrjevu). 

Bez rasprave je sa 6 glasova za i 4 protiv usvojena  
 

Odluka o financiranju Socijalnog programa na području  
Općine Skrad za 2016. godinu. 

 
 
Točka 16. 
 

           U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2016. godinu osiguravaju se sredstva za Odjel predškolskog odgoja i 
naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad u iznosu od 390.000,00 kn za sljedeće namjene: plaća 
odgajateljica i kuharice, doprinosi na plaću, naknada za božićnicu, regres za GO i jubilarnu 
nagradu, troškovi prehrane djece u vrtiću, izdaci za energiju, izdaci za lož ulje za centralno 
grijanje i ostale materijalne izdatke. Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i 
ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad za radnu 
godinu 2015./2016. osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni, koja će roditelji uplaćivati na 
žiro račun Općine Skrad.  

Bez rasprave je sa 7 glasova za i 3 protiv usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2016. godinu. 

 
 
Točka 17. 
 

           Za ostvarenje Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrad – prijatelj 
djece» za 2016. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 150.000,00 kn i to za financiranje 
zdravstvene knjižice djeteta, poklon pakete za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi 
uz blagdan Svetog Nikole, provedbu akcije «Prvi koraci u prometu», stipendije i školarine, 
sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih 
škola, provođenje Naj-akcije, novorođenu djecu i nabavku udžbenika za osnovnu školu. 
Provedba akcije «Općina Skrad – prijatelj djece» ostvaruje se i kroz programe javnih potreba 
u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj 
skrbi.  

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić i predsjednik Ivan 
Crnković, sa 8 glasova za i 2 protiv usvojen je 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u akciji 
«Općina Skrad – prijatelj djece» za 2016. godinu. 

 
 
Točka 18. 
 
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka raspoređuju 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016. godinu, u Proračunu Općine Skrad za 
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2016. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.300,00 kuna za njihov rad. Za svakog 
člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća. Za svakog izabranog 
člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada, prema 
rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno 
broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. Za svakog člana 
Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 727,27 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 72,73 kuna. Političkim strankama 
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u 
Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola kako 
slijedi: Hrvatskoj demokratskoj zajednici - 4.436,35 kuna, Primorsko-goranskom savezu - 
800,00 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 727,27 kuna i Socijaldemokratskoj partiji hrvatske 
2.254,55 kuna. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl. ing. Mira Đorđević, sa 8 glasova za, 
1 protiv i 1 suzdržanim glasom usvojena je  

  
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016. godinu 
 
 
Točka 19. 
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za povjeravanje komunalnih poslova zimskog 

održavanja lokalnih cesta na području Općine Skrad pristigle su tri ponude, od kojih je jedna 
izvan roka za dostavu ponuda. U roku su pristigle sljedeće ponude: 
1) ponuda Obrta za šumarstvo i trgovinu „Podnar“ vl. Damir Podnar, Ravna Gora, Hlevci 1 –  
    ponuda sadrži sve tražene dokumente, s ponuđenom cijenom od 375,00kn (PDV uključen) 
    za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje za efektivni sat po cijeni od 412,50 kn  
    (PDV uključen) bez materijala, odnosno 562,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat  
    posipavanja cesta sa materijalom (za čišćenje pravca b) Hlevci -Ravna Gora) - ispunjava  
    uvjete iz natječaja;  
2) ponuda Obrta za šumarske usluge »Manda«, Brod Moravice, Donja Dobra 1, vl. Dražen  
    Injić – ponuda sadrži sve tražene dokumente, s ponuđenom cijenom za efektivni sat  
    čišćenja snijega u iznosu od 412,50 kuna (PDV uključen) i efektivni sat posipavanja cesta u  
    iznosu od 500,00 kuna bez materijala (PDV uključen), odnosno 1.000,00 kn/m3 (PDV  
    uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom, te 312,50 kn za efektivni sat  
    čišćenja kombinirkom (za čišćenje pravca a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac- 
    Veliko Selce i pravac b) Hlevci-Ravna Gora)  – ispunjava uvjete iz natječaja. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže da se komunalna djelatnost - zimsko 
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad povjeri: 
1) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić za  
    čišćenje snijega sa pravca: a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce; 
2) Obrtu za šumarstvo i trgovinu „Podnar“ vl. Damir Podnar, Ravna Gora, Hlevci 1 za  
    Čišćenje snijega sa pravca: b) Hlevci-Ravna Gora. 
Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko  
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad 
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1) Komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad  
    povjerava se: 
    1) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić  
         za čišćenje snijega sa pravca: a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce  
         po cijeni od 412,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, preventivno  
         posipavanje po cijeni od 500,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 1.000,00 kn  
         (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom, te 312,50 kn za  
         efektivni sat čišćenja kombinirkom; 
    2) Obrtu za šumarstvo i trgovinu „Podnar“ vl. Damir Podnar, Ravna Gora, Hlevci 1 za  
        čišćenje snijega sa pravca: b) Hlevci-Ravna Gora po cijeni od 375,00 kn (PDV uključen)  
        za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje za efektivni sat po cijeni od 412,50  
        kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 562,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat  
        posipavanja cesta sa materijalom. 
2) Ugovori o obavljanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na  
    području Općine Skrad sklapaju se na vrijeme od jedne godine. 
3) Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Skrad da može sklopiti  
    Ugovore iz članka 2. ove Odluke. 
 
 
 Točka 20. 
 

Predsjednik Ivan Crnković iznosi da je na prošloj sjednici Vijeća usvojen zaključak da 
se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. Opatija daje pravo služnosti na k.č.br. 
8794, 8797 i 8791 k.o. Divjake uz jednokratnu novčanu naknadu. Budući da temeljem članka 
4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
građevina (NN 80/11) pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe čiji je 
osnivač Republika Hrvatska, koje upravljaju infrastrukturnim građevinama u vlasništvu 
Republike Hrvatske, ne plaćaju naknadu za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava 
građenja drugim pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i pravnim osobama čiji je 
osnivač Republika Hrvatska koje upravljaju zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
kojem se grade infrastrukturne građevine, na prijedlog predsjednika Ivana Crnkovića, sa 9 
glasova za i 1 suzdržanim, usvojena je sljedeća  
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad daje pravo služnosti Hrvatskom operatoru prijenosnog 
sustava d.o.o. Opatija na k.č.br. 8794, 8797 i 8791 k.o. Divjake. 

 
 
 Točka 21. 
 
 Temeljem statusnih promjena trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Delnice, a radi 
usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o vodama po modelu „odvajanje s osnivanjem“ 
odvajanje je provedeno na način da u trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Delnice ostaju 
sve djelatnosti koje je dosad obavljalo ovo društvo, a na novoosnovano društvo „Komunalac – 
vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. izvršen je prijenos djelatnosti vezane uz proizvodnju i 
distribuciju vode i djelatnosti odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda. Budući da je u 
postojećoj Odluci o naknadi za razvoj naveden isporučitelj usluge „Komunalac“ d.o.o. 
Delnice, potrebno je izmijeniti da je slijedom statusnih promjena, novi isporučitelj je 
„Komunalac – vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. Delnice. Ujedno je u članku 3. točka 1. Odluke 
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o naknadi za razvoj potrebno brisati namjenu za koju će se naknada za razvoj koristiti „te 
otplate anuiteta kredita prema Hrvatskim vodama“ jer je kredit otplaćen. 
 Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojena 
 

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj. 
 
 
 Točka 22. 
 

Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Komisija u sastavu: načelnik Damir 
Grgurić, dipl.ing. Mira Đorđević i mr.phram. Melita Rački-Burić održala sastanak s g. 
Goranom Kružićem iz Rijeke dana 11. prosinca 2015. godine,  a u vezi Pisma namjere g. 
Vedrane Janeš i g. Gorana Kružića iz Rijeke za najam objekta Osnovne škole u Divjakama, o 
kojem je zapisnik i dostavljen vijećnicima uz saziv. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević i dr.sc. Josip 
Grgurić, informacija je primljena na znanje. 
 
 
 Točka 23. 

 
 Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Primorsko-goranska županija uputila dopis 
kojim poziva Općinsko vijeće Općine Skrad da dostavi prijedlog osoba koje bi Županijska 
skupština imenovala sucima porotnicima Županijskog suda u Rijeci i naglašava da te osobe ne 
smiju biti članovi političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Predsjednik Ivan 
Crnković poziva vijećnike da svoje prijedloge dostave najkasnije do 29. siječnja 2016. godine 
u općinsku upravu. 

 
 
 

Zaključeno u 18,20 sati. 
 
 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


