ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
31. ožujka 2016. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Milivoj Rupe, Saša Gorupić,
Tonček Kezele, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka –
predstavnici sredstava javnog priopćavanja, Vanja Smokvina, Saša ukić i
Darko Jaška – članovi projektnog tima projekta e-Županija
Opravdano odsutni: Boris Crnković, Dubravko Grbac, Natali Ribić – zamjenica općinskog
načelnika
Neopravdano odsutni: 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.
Mr.pharm. Melita Rački-Burić postavlja pitanje da li su se javljali ljudi koji su bili
zainteresirani za zakup bivše škole u Divjakama, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da
su bili u „Pins“-u da im naprave analizu i strategiju projekta, nakon čega se više nisu javljali.
Mr.pharm. Melita Rački-Burić postavlja pitanje kada će se dovršiti radovi u ulici Grič
- izlaz na glavnu cestu, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da bi ti radovi trebali biti
izvršeni kroz nekoliko dana.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
Prijedlog Strategije razvoja Općine Skrad 2015.-2020.
Odluka o kupnji hotela „Zeleni vir“ u Skradu
Klub 138. brigade HV „Goranski risovi“ Podružnica Skrad, Izrada spomen obilježja
138. brigade HV
5. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015.g.
6. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
7. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2015.g.
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016.g.
9. Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
10. Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2016.g.
11. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Plan poslovanja i programa Centra za
2016.g.
12. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Općine Skrad na projektu e-Županija
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Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se Dnevni red dopuni točkom 13) Odluka o
prestanku važenja Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova što je jednoglasno usvojeno.
Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 2.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da su vijećnici uz saziv dobili prijedlog Strategije
razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine koji predstavlja ključni razvojni
dokument i relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa
u čiju izradu se krenulo radi mogućnosti javljanja na EU fondove i projekti koji neće biti u toj
Strategiji neće se moći kandidirati na natječaje EU. Načelnik Damir Grgurić iznosi da nakon
razmatranja Strategije, vijećnici mogu dati svoje prijedloge i primjedbe koje će se proslijediti
izrađivaču, a koji će ih uvrstiti u Strategiju, nakon čega će se organizirati javna rasprava na
kojoj će Strategija biti predstavljena i građanima.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je usvojen
sljedeći
Zaključak
1) Vijećnici Općinskog vijeća Općine Skrad će u roku od petnaest dana dostaviti svoje
primjedbe i prijedloge na prijedlog Strategije razvoja Općine Skrad 2015.-2020.
godine, nakon čega će se s izrađivačima Strategije održati sastanak.
Točka 3.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je već u prethodnim raspravama u vezi kupnje
hotela Zeleni vir zaključeno da kada budu doznačena na žiro račun sredstva od ceste Žrnovac
- Sleme da će se donijeti odluka o kupnji hotela. Budući da su sredstva doznačena na žiro
račun Općine, Općina će dobiti određeni iznos za tu namjenu i od PGŽ, a očekuje se i pomoć
od Ministarstva turizma, a na nekoj od idućih sjednica donijela bi se odluka o namjeni tog
objekta.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić, dipl.ing. Mira Đorđević
jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Ovlašćuje se načelnik Damir Grgurić da krene u pregovore s Hrvatskom poštanskom
bankom u vezi kupnje bivšeg hotela „Zeleni vir“, a nakon dobivanja financijskih
podataka donijeti će se konačna odluka o kupnji navedenog objekta.
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Točka 4.
Klub 138. brigade HV „Goranski risovi“ Podružnica Skrad dostavio je prijedlog za
izradu spomen obilježja kojim bi se obilježio prvi odlazak brigade na ratište na prostoru Like
u prosincu 1991. godine, a čija je glavnina snaga krenula iz Skrada. Predlažu da se spomen
obilježje izradi na prostoru odmorišta „Črešnje“, te mole Općinsko vijeće Općine Skrad da u
skladu s mogućnostima pomognu u realizaciji tog projekta.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević, g. Saša Gorupić, ing.
Josip Crnković i ing. Tonček Kezele jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće podržava inicijativu Kluba 138. brigade HV „Goranski risovi“
Podružnica Skrad za izradu spomen obilježja.
2) Potrebno je razmotriti mogućnost i neke druge lokacije na kojem bi se izradilo spomen
obilježje, te se prijedlozi lokacije mogu dostaviti u roku od 15 dana.
3) Zadužuje se Klub 138. brigade HV „Goranski risovi“ Podružnica Skrad da za iduću
sjednicu Općinskog vijeća dostavi troškovnik izrade spomen obilježja, nakon čega će
se donijeti konačna odluka.
Točka 5.
Prihodi za ostvarenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2015. godini bili su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od
344.949,13 kn, odnosno 26,64%, dok je Program i izvršen u istom iznosu i to za:
rekonstrukciju ceste Gornja Dobra-Pečišće (dokumentacija) i otplatu glavnice zajma za
rekonstrukciju ceste Sleme Skradsko - Žrnovac.
Bez rasprave jednoglasno je usvojeno
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Točka 6.
Prihodi za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
bili su planirani u iznosu od 710.200,00 kn, a realizirani su u iznosu od 495.996,24 kn,
odnosno 69,84 %, 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.
Bez rasprave jednoglasno je usvojeno
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu.
Točka 7.
U Izvješću načelnika Damira Grgurića o namjenskom korištenju sredstava šumskog
doprinosa za 2015. godinu je naznačeno da na dan 31. prosinac 2015. godine ukupno
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ostvareni prihod od šumskog doprinosa iznosi 194.798,62 kune, te da su sredstva šumskog
doprinosa korištena za planirano tekuće održavanje cesta u iznosu od 117.246,74 kune i za
ostale komunalne usluge – čišćenje snijega u iznosu od 75.677,62 kune, a preostali dio
sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 1.874,26 kuna koristiti će se za ostale komunalne
radove u 2016. godini.
Bez rasprave jednoglasno je usvojeno
Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2014.g.
Točka 8.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je u Odluci o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016. godinu navedeno
da sredstva raspoređena temeljem članka 5. iste Odluke, Jedinstveni upravni odjel doznačuje
na žiro račun političke stranke jednokratno, najkasnije do 30. rujna 2016. godine. Budući da je
Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano da se raspoređena
sredstva doznačuju tromjesečno u jednakim iznosima potrebno je navedenu Odluku uskladiti
sa Zakonom.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Skrad za 2016. godinu.
1) U članku 7. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016. godinu („Službene novine Općine Skrad“
broj 5/15) riječ „jednokratno“ zamjenjuje se riječima „tromjesečno u jednakim
iznosima“ iza kojih se stavlja točka, a riječi „najkasnije do 30. rujna 2016. godine“
brišu se.
Točka 9.
Odlukom o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko –
rekreativne ili pustolovne aktivnosti propisuju se uvjeti i mjesta pružanja turističkih usluga
koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti kao što su skijanje, sanjkanje,
jahanje, gorsko-planinsko vođenje, padobransko jedrenje (paragliding), skakanje sa užetom
(bungee-jumping), vožnja konjskom zapregom, vožnja motornim saonicama, vožnja
četverociklom (quad), vožnja biciklom, igra gađanjem kuglicama u boji (paintball), skijanje
na dasci (snowboard), test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road),
sportske, enduro i promidžbene vožnje, vožnja u kojoj automobil vuče skijaša (skiering),
slobodno letenje zmajem (hang gliding) i sl., pod uvjetima propisanim Zakonom o pružanju
usluga u turizmu (čl. 56).
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju
športsko – rekreativne ili pustolovne aktivnosti.
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Točka 10.
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2016. godini imenuju se
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen
obilježjima.
U raspravi dipl.teol. Katarina Bertović predlaže da se u članku III. stavak 2. Odluke
iza riječi „Josipa Blaževića-Blaža“ stavi zarez i dodaju riječi „te posjetiti obitelj Đaković i
uručiti im prigodan poklon, što je jednoglasno usvojeno.
Zatim je jednoglasno usvojena i
Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2016. godini.
Točka 11.
U Planu poslovanja Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica
navedeno je da će Centar raditi na provedbi i realizaciji programa Centra, sudjelovati u
koordinaciji s LAG-ovima, prezentirati proizvode i projekte iz PGŽ u suradnji s LAG-ovima,
sudjelovati na sajmovima i organizaciji prezentacije, pratiti natječaje iz programa ruralnog
razvoja i pomoć zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima u pripremi dokumentacije za
kandidiranje na natječaje, raditi na razvoju voćarstva i maslinarstva, razvoju stočarstva,
razvoju i promociji autohtonih proizvoda, raditi na razvoju vinogradarstva i vinarstva,
provedbi i pripremi EU projekata i revitalizaciji poljoprivrednog zemljišta. U financijskom
planu za 2016. godinu očekivani prihodi i rashodi iznose 2.402.500,00 kn.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen
Zaključak
2) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća Plan poslovanja i programa za 2016. godinu
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica.
Budući da izlagači točke 12. Dnevnog reda – projektni tim projekta e-Županija još nisu stigli
na sjednicu, predsjednik Ivan Crnković predlaže da se prijeđe na točku 13. Dnevnog reda, sa
čim su se složili svi vijećnici.
Točka 13.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da dosadašnji koncesionar „Sollers“ d.o.o. za
obavljanje dimnjačarskih poslova već duže vrijeme ne obavlja posao kako je to utvrđeno
Ugovorom o koncesiji, te ga je potrebno raskinuti.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o prestanku važenja odluke o dodjeli koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.
1) Prestaje važiti Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Skrad (KLASA: 214-01/07-01/03;
URBROJ: 2112/04-07-01-05) od 25. srpnja 2007. godine na temelju koje je sklopljen
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Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području Općine Skrad sa tvrtkom „SOLLERS“ d.o.o. iz Rijeke, Matije Gupca 7.
2) Ovlašćuje se Načelnik Općine Skrad da na temelju ove Odluke raskine Ugovor o
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Skrad (KLASA: 214-01/07-01/03; URBROJ: 2112/04-07-01-07) od 31.
kolovoza 2007. godine.
Nakon ove točke dnevnog reda dipl.ing. Mira Đorđević je napustila sjednicu.
Nakon pauze od 15 minuta Općinsko vijeće nastavilo je s radom.
Točka 12.
Članovi projektnog tima projekta e-Županija g. Vanja Smokvina, g. Saša Ukić i g.
Darko Jaška detaljno su upoznali nazočne vijećnike o provedbi projekta e-Županija. U svom
izlaganju istaknuli su da je zadaća projekta materijalizirati razvojnu viziju Primorskogoranske županije u dva aspekta; inicirati aktivnosti na neophodnoj transformaciji Primorskogoranske županije u suvremenu, regionalnu elektroničku upravu te uvoditi mjere za povećanje
regionalne konkurentnosti i uključenje stanovništva/građana u informacijsko društvo, te da je
ključni preduvjet za realizaciju takve vizije, odnosno razvojnog projekta Primorsko-goranske
županije raspoloživost elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje
povezivanje na internet velikom brzinom prijenosa podataka (širokopojasni pristup internetu)
na cijelom području Županije.
Bez rasprave je jednoglasno (bez Mire Đorđević) usvojena
Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Općine Skrad na projektu e – Županija.
1) Prihvaća se sudjelovanje Općine Skrad na projektu e-Županija – razvoj otvorene
širokopojasne pristupne mreže Primorsko-goranske županije.
2) Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše Sporazum o suradnji na projektu eŽupanija.

Zaključeno u 20,10 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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