ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
13. svibnja 2016. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 17,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Milivoj Rupe,
Josip Grgurić
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka –
predstavnici sredstava javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Tonček Kezele, Boris Crnković, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić,
Mira Đorđević, 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.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da se na dječjem igralištu počelo nešto popravljati
te ju interesira kada će sve sprave i kućica biti popravljene jer su opasne za igranje djece, na
što načelnik Damir Grgurić odgovara da će svi popravci biti zvršeni idući tjedan.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
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Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2015.g.
Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2015.g.
Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2016.g.
Odluka o kupnji bivšeg hotela „Zeleni vir“ u Skradu
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Skrad
Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta
mladih Općine Skrad
8. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje zahvata vode i postavljanja cjevovoda
9. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Izvješće o radu Centra za 2015.g.
Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen.
Točka 1.

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
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Točka 2.
Ukupni prihodi Proračuna za 2015. godinu bili su planirani u iznosu 4.807.800,00 kn, a
ostvareni su u iznosu od 3.962.315,48 kn odnosno 82,4 %, dok su rashodi bili planirani u
iznosu od 4.425.800,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.956.793,84 kn odnosno 89,4 %.
Manjak ostvarenih prihoda poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za
2015. godinu u iznosu od 465.764,99 kune Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u
2016. godini.
Bez rasprave je sa 5 glasova za i 1 protiv usvojen
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Skrad za 2015. godinu.
Točka 3.
Planirani iznos tekuće proračunske pričuve za 2015. godinu iznosi 16.600,00 kn, a
utrošeno je 4.300,00 kn i to za usluge prijevoza Skrad-Zagreb-Skrad.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve
od 01.01. do 31.12.2015. godine
Točka 4.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju 01.01.-31.03.2016. godine
sredstva tekuće proračunske pričuve nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve
za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. godine
1) U razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-31.03.2016. godine.
Točka 5.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je na posljednjem sastanku održanim s
predstavnicima Hrvatske poštanske banke iznijeto da je njihova cijena za prodaju hotela
700.000,00 kn. Župan PGŽ Zlatko Komadina obećao je da će PGŽ sufinancirati kupnju hotela
s 300.000,00 kn, što znači da bi Općina Skrad bez problema mogla kupiti taj objekt čime bi se
riješio jedan veliki problem i ruglo Skrada, a zatim će se vidjeti što i kako dalje.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je usvojena
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Odluka o kupnji hotela „Zeleni vir“
1) Donosi se Odluka o kupnji hotela „Zeleni vir“ odnosno nekretnine upisane u zemljišne
knjige Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel u Delnicama i to čest.zem.
3453/22 – hotel u Zeleniki – tzv. hotel „Zeleni vir“ u Skradu, J.B.Blaža 1, površine 68
čhv upisanu u z.k.ul. 1903 i čest.zem. 3453/5 dvorište u Zeleniki površine 231 čhv.
2) Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Skrad, Damir Grgurić da može s Hrvatskom
poštanskom bankom sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina.
Točka 6.
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine
Skrad, djelokrug rada, postupak izbora članova i zamjenika članova te druga pitanja od
značenja za rad Savjeta mladih. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine
Skrad i osniva se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih te
aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Skrad. U Savjet mladih mogu se
kandidirati osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Skrad koji u trenutku
podnošenja kandidatura imaju navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života
te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.
Savjet mladih Općine Skrad ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika. Na temelju
pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko
vijeće Općine Skrad temeljem Zakona i ove Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Skrad. Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za
isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne
skupine mladih od najmanje 30 mladih.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.teol. Katarina Bertović jednoglasno je
usvojena
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Skrad.
Točka 7.
Odlukom o raspisivanju javnog poziva raspisuje se javni poziv za isticanje kandidatura
za članove za članove Savjeta mladih Općine Skrad. Kandidature za članove Savjeta mladih i
njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne
skupine mladih od najmanje 30 mladih, a kandidati za članove Savjeta mladih Općine Skrad
mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Skrad koji u trenutku
podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do
navršenih trideset (30) godina života. Kandidature se podnose Odboru za izbor i imenovanja
Općine Skrad u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnim pločama i na web
stranicama Općine Skrad (www.skrad.hr), a Općinsko vijeće Općine Skrad na prvoj sjednici
nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s
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popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim
glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura
za članove Savjeta mladih Općine Skrad
Točka 8.
Odlukom o osnivanju prava služnosti osniva se pravo služnosti na nekretnini označene
kao k.č.br. 8932 NC Skrad - Zeleni vir spojna cesta od županijske ceste Ž 58102 – Zeleni vir
koja predstavlja javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Skrad, kao poslužne
nekretnine, u korist društva Mala HE – Zeleni vir d.o.o. Opatija, a radi izgradnje zahvata vode
i postavljanja cjevovoda kao dio projekta izgradnje složene građevine MHE Curak 1 i Curak
2. Za osnovanu služnost na nekretnini društvo Mala HE – Zeleni vir plaćati će godišnju
novčanu naknadu u ukupnom iznosu od 2.030,70 kuna, što po m2 iznosi 2,10 kn, a koji iznos
je utvrđen Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj
cesti (NN 52/11). Pravo služnosti osniva se na vrijeme dok traje potreba za postojanje istog.
Temeljem ove Odluke ovlašćuje se načelnik Damir Grgurić da može zaključiti Ugovor o
osnivanju prava služnosti s Korisnikom služnosti.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je
usvojena
Odluka o osnivanju prava služnosti radi
izgradnje zahvata vode i postavljanja cjevovoda.
Točka 9.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica dostavio je Izvješće o radu
Centra za 2015. godinu u kojem je detaljno opisano koje djelatnosti obavljaju, tko su osnivači
Centra, pridruženi članovi i suradnici, obrazloženi su organizacijska struktura i programi koji
su provedeni u 2015. godini, a to su: provedba i priprema EU projekata, programi razvoja
poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda na području PGŽ (razvoj stočarstva, razvoj
vinogradarstva i vinarstva, razvoj voćarstva i maslinarstva, razvoj i promocija autohtonih
proizvoda), revitalizacija poljoprivrednog zemljišta, programi razvoja poljoprivrede i tržišta
autohtonih proizvoda na području PGŽ (Obveza iz 2014.g.), ruralni razvoj na području PGŽ.
Ukupni prihodi Centra u 2015. godini iznosili su 2.747.142,06 kn, dok su rashodi iznosili
2.634.234,18 kn.
Informacija je primljena na znanje.
Zaključeno u 17,40 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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