ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
27. srpnja 2016. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Milivoj Rupe,
Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog
načelnika, Vjekoslav Pintar i Miroslav Pleše – predstavnici sredstava javnog
priopćavanja
Opravdano odsutni: Tonček Kezele, Boris Crnković
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.
G. Dubravko Grbac iznosi da su krenuli radovi na proširenju ceste u Selskoj ulici od
Podstene prema kući Rupe, Horaček, te ga zanima da li je to na tragu inicijative Kluba SDP-a
za proširenje ceste i postavlja pitanje da li će se ti radovi izvršiti možda još ove godine.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da su izvršeni svi dogovori sa Županijskom upravom za
ceste, koja je sklopila i ugovor s izvođačem, te će do kraja mjeseca biti izvršeni i radovi.
Potrebno je još održati sastanak s Hrvatskim šumama, a s HEP-om je dogovoreno i
premještanje stupova.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da je već ranije pitala u vezi uređenja dječjeg
igrališta kod škole, pa je bilo rečeno da će to biti riješeno u roku od sedam dana. Vidljivo je
da dječje igralište nije ni približno obnovljeno, a u razgovoru s nekim majkama neka djeca su
se tamo već i ozlijedila, te ju zanima da li će se što napraviti po tom pitanju. Načelnik Damir
Grgurić odgovara da Općina nema adekvatnog izvođača radova, a i čovjek koji je to trebao
popraviti nije još stigao to napraviti, te da bi majke trebale više paziti na svoju djecu.
Načelnik Damir Grgurić nadodaje da se prostor dječjeg igrališta redovito čisti i održava,
klackalica je u redu, a krović će biti postavljen do početka školske godine, te mora priznati da
je od strane škole taj prostor malo zanemaren.
Dr.sc. Josip Grgurić pohvaljuje načelnika Damira Grgurića jer su dvije ružne slike
Skrada uklonjene, te bi molio da se odgovori o stanju preostalih pet slika – pitanje parka,
hotela Zeleni vir, pumpne stanice, Šiljaru, razbijene turističke ploče. Načelnik Damir Grgurić
odgovara da se u park ne želi miješati, hotel je kupljen i sada treba vidjeti što i kako dalje,
benzinska pumpa – čeka se pojeftinjenje početne cijene, Šiljar – bio je na razgovoru na kojem
je obećano da će se za traženu česticu produžiti pravo građenja na 99 godina, dok će se
obnova turističkih ploča riješiti.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu
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3.
4.
5.
6.
7.

Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2016.g.
Program proslave Dana Općine Skrad 2016.g.
Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2016.g.
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom o prostornom
uređenju
8. Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu
9. Osnovna škola Skrad, Prethodna suglasnost za zapošljavanje odgojiteljice na pola
radnog vremena
10. Smolčić Natalija i Nino, Rijeka, Zamolba za otkup dijela k.č.br. 2929/32 k.o. Divjake
11. Odluka o ponovnom raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove
Savjeta mladih Općine Skrad
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 2.
U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine ukupni prihodi proračuna ostvareni su u
iznosu od 2.587.807,77 kn ili 60%, dok su za 2016. godinu planirani prihodi u iznosu od
4.313.200,00 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.266.246,99 kn ili 40,19%, dok su
za 2015. godinu planirani u iznosu od 5.638.250,00 kn.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 8 glasova za i 1
suzdržanim prihvaćen je
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad
za 2016. godinu.
Točka 3.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju 01.01.-30.06.2016. 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. – 30.06.2016. godine
1) U razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.
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Točka 4.
Odbor za proslavu Dana općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana općine
2016. godine. Program počinje 30. srpnja kada se planira organizirati malonogometni turnir
„Svi za Dejana“. 05. kolovoza bi imenovana delegacija, uz Dan pobjede i domovinske
zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja položila cvijeće i zapalila svijeće na spomen obilježju
Križ i grobu pok. branitelja Josipa Blaževića-Blaža, te bi posjetila obitelj Đaković, dok bi se
12. kolovoza održala svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad na kojoj bi se izvršila
dodjela javnih nagrada i priznanja Općine Skrad, Turistička zajednica bi podijelila nagrade za
najurednije okućnice, a nastupilo bi KUD «Zeleni vir». Prije svečane sjednice bilo bi
polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja Križ i na grob Josipa Blaževića-Blaža, a isti
dan navečer bila bi pučka proslava na gornjem parkiralištu. 13. kolovoza organizirao bi se
turnir u kuglanju, a 14. kolovoza bi se organizirala specijalna izložba pasa za II i IX skupinu
sa kandidaturom CAC-HR na Skradskoj dragi. 15. kolovoza, na blagdan Uznesenja Blažene
Djevice Marije na Nebo održala bi se Sveta misa na Skradskom vrhu, te bi se organiziralo
druženje uz domjenak za hodočasnike i goste na Hribcu. 20. kolovoza bi Udruga „Initium“
organizirala koncert „WOODROCK“ na Skradskoj dragi, a 21. kolovoza bi Skradski
planinari, nakon svete mise u crkvi Sv. Antuna u Skradu, organizirali okupljanje planinara i
alpinista u čast Sv. Bernarda u Zelenim Viru. 27. kolovoza bi se održao duhovni koncert
udruge „Dijamant klasika“ u Domu kulture čime bi i završio program proslave Dana općine
Skrad 2016. godine.
U raspravi mr.pharm. Melita Rački Burić predlaže da se u sklopu Programa proslave
Dana općine Skrad prikaže film g. Rasima Karalića „Zaboravljena sela“, na što načelnik
Damir Grgurić odgovara da će se s g. Karalićem stupiti u kontakt i ukoliko je suglasan s
našim prijedlogom smatra da bi se prikazivanje filma moglo održati 27. kolovoza prije
koncerta, sa čim su suglasni svi vijećnici.
Nakon rasprave u kojoj je još sudjelovala dipl.ing. Mira Đorđević jednoglasno je
usvojena
Odluka
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća prijedlog Programa proslave Dana općine
Skrad za 2016. godinu.
Točka 5.
Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 14.
srpnja 2016. godine razmotrilo prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javnog
poziva za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristiglo je sedam prijedloga i to:
1) predsjednik Lovačkog društva „Jelen“ Skrad-Ravna Gora Alen Štimac dostavio je prijedlog
kojim predlaže da se Lovačkom društvu „Jelen“ Skrad-Ravna Gora dodjeli općinsko
priznanje za 70. godišnjicu rada i promicanja lovstva i kinologije na području Općine
Skrad;
2) predsjednica KUD-a „Zeleni vir“ Skrad Mirjana Beljan dostavila je prijedlog kojim
Predlaže da se KUD-u „Zeleni vir“ Skrad dodijeli općinsko priznanja za 20. godišnjicu rada
na unaprjeđenju kulture na području Općine Skrad;
3) Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Crnković dostavio je prijedlog kojim predlaže da se
Josipu Lončariću – Joži posmrtno dodijeli općinsko priznanje za značajan doprinos
unaprjeđenju i razvoju Općine Skrad;
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4) Stela Mulc je dostavila prijedlog kojim predlaže da se piscu Antunu Štefančiću posmrtno
dodijeli općinsko priznanje za doprinos unaprjeđenju kulture na području Općine Skrad
5) predsjednik uprave LRA „Pins“ d.o.o. Skrad Danijel Bertović dostavio je prijedlog kojim
predlaže da se LRA „Pins“ d.o.o. Skrad dodijeli općinsko priznanje za 20 godina rada i
razvoja poduzetništva, obrta i ruralnog razvoja na području Općine Skrad
6) ravnatelj Osnovne škole Skrad Vjekoslav Pintar dostavio je prijedlog kojim predlaže da se
Osnovnoj školi Skrad dodijeli općinsko priznanje za 140. godišnjicu postojanja i rada
školstva na području Općine Skrad
7) ravnatelj Osnovne škole Skrad Vjekoslav Pintar dostavio je prijedlog kojim predlaže da se
Nelici Udvardi dodijeli općinsko priznanje za 37 godina vrlo uspješnog obavljanje
učiteljskog posla u Osnovnoj školi Skrad
Odbor predlaže da se svim predloženima dodijele javna priznanja i nagrade i to:
1) POHVALNICA: LD „Jelen“ Skrad-Ravna Gora, KUD „Zeleni vir“ Skrad, LRA
„Pins“ d.o.o. Skrad, Osnovna škola Skrad, Nelica Udvardi
2) ZAHVALNICA: Josip Lončarić-Joža, posmrtno, Antun Štefančić, posmrtno.
U raspravi je ing. Josip Crnković istaknuo da bi bilo potrebno napraviti evidenciju
dodijeljenih općinskih priznanja i nagrada.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Ivan Crnković, g. Dubravko Grbac i
ing. Josip Crnković sa 8 glasova za i 1 suzdržanim usvojena je sljedeća
Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2016. godinu.
Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća
javna priznanja i nagrade za 2016. godinu:
a) POVELJU: Josipu Lončariću - Joži, posmrtno i Antunu Štefančiću, posmrtno;
b) POHVALNICU: Nelici Udvardi, Osnovnoj školi Skrad i Lokalnoj razvojnoj agenciji
„PINS“ d.o.o. Skrad,;
c) ZAHVALNICU: Kulturno umjetničkom društvu «Zeleni vir» Skrad i Lovačkom
društvu „Jelen“ Skrad - Ravna Gora.
Točka 6.
Strategiju razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine izradio je Centar za
lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predstavlja ključni
razvojni dokument i relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i
programa za navedeno razdoblje. Osnovni cilj izrade Strategije razvoja kao strateškog
dokumenta Općine Skrad je odgovorno i efikasno upravljanje ekonomskim razvojem
temeljeno na stručnoj i znanstveno utemeljenoj analizi i viziji budućih ekonomskih kretanja,
izrada tog dokumenta je posebno značajna zbog mogućnosti apliciranja projekata ruralnog
razvoja Općine i dobivanja sredstava europskih fondova, ali i s aspekta realizacije nekih
projekata koji također mogu doprinijeti kvaliteti upravljanja i usmjeravanja razvoja Općine.
U raspravi dr.sc. Josip Grgurić iznosi da bi izrađivaču Strategije trebalo ukazati koje
su slabe točke Strategije i da se doradi osobito po pitanju resursa (zemljište, šume, vode, zrak
i ljudski resursi), dok g. Dubravko Grbac smatra da u samom naslovu ne bi trebala stajati
2015. godina, da je potrebno ispraviti Mala Draga jer se naselje u Općini Skrad zove Mala
Dobra, te da se kao nositelja u određenim strateškim ciljevima uvrsti i Centar za poljoprivredu
i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će se vidjeti s izrađivačem što se može
promijeniti i uvrstiti u Strategiju.
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Nakon rasprave je sa 8 glasova za i 1 suzdržanim usvojena
Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Skrad
za razdoblje 2015.-2020. godine
1) Usvaja se Strategija razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015. do 2020. godine (u
daljnjem tekstu Strategija).
2) Tekst Strategije nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Točka 7.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je člankom 201. stavak 1. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), propisano da su jedinice lokalne samouprave
dužne dopuniti prostorne planove na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih
područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu, a do ispunjenja
navedene obveze, neuređenim dijelovima smatraju se neizgrađeni dijelovi građevinskih
područja.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Skrad
sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13)
Točka 8.
Načelnik Damir Grgurić predlaže da se i dalje koriste kreditna sredstva, te da se
donese odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu i Erste banci
podnese zahtjev za korištenje istog, u iznosu od 150.000,00 kn.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o korištenju kratkoročnog
okvirnog kredita po poslovnom računu.
1) Općinsko vijeće Općine Skrad donosi odluku o podnošenju zahtjeva Erste banci d.d.
Rijeka, za korištenje kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu u iznosu od
150.000,00 kuna s rokom korištenja od godine dana.
2) Saldo računa na dan 31.12.2016. godine mora biti pozitivan ili jednak nuli.
3) Ostali uvjeti biti će definirani Ugovorom o korištenju kredita između Erste banke d.d. i
Općine Skrad.
4) Ovlašćuje se Općinski načelnik da može potpisati Ugovor iz članka 3. ove Odluke.
Točka 9.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Osnovna škola Skrad od Općine Skrad
zatražila prethodnu suglasnost za zapošljavanje odgojiteljice na pola radnog vremena
isključivo za rad s djetetom s teškoćama u razvoju. U pedagoškoj godini 2016./2017. dječji
vrtić će polaziti 15 polaznika od kojih je 4 novoupisanih. Radilo bi se u jednoj mješovitoj
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grupi s poludnevnim i cjelodnevnim boravkom, a u rad bi bile uključene dvije odgojiteljice, te
jedna na pola radnog vremena.
Nakon obrazloženja ravnatelja Osnovne škole Vjekoslava Pintara i rasprave u kojoj su
sudjelovali dipl.teol. Katarina Bertović, g. Saša Gorupić, predsjednik Ivan Crnković i načelnik
Damir Grgurić sa 7 glasova za i 2 suzdržana usvojen je sljedeći
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad odbija zamolbu Osnovne škole Skrad za davanje
prethodne suglasnosti za zapošljavanje odgojiteljice na pola radnog vremena kao
neosnovanu jer se rad Dječjeg vrtića može normalno odvijati s dvije odgojiteljice na
upisani broj djece.
2) Općina Skrad će se zajedno sa Osnovnom školom potruditi da se zaposli još jedna
osoba na teret HZZ-a koristeći njihove mjere za zapošljavanje, kako bi se olakšao rad
odgojiteljicama u vrtiću.
Točka 10.
Natalija i Nino Smolčić iz Rijeke podnijeli su zamolbu za otkup dijela k.č.br. 2929/32
koja je u općinskom vlasništvu i koja se nalazi uz njihovo zemljište kako bi im se omogućio
prilaz do kuće automobilom.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena sljedeća
Odluka
1) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da se dio čestice k.č.br. 2929/32 k.o.
Divjake proda Nataliji i Ninu Smolčić iz Rijeke po procijenjenoj vrijednosti zemljišta,
s napomenom da sve troškove (troškovi procjenitelja, troškovi vezani uz prijenos
vlasništva i dr.) snosi kupac.
Točka 11.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da na raspisani javni poziv nije pristigao niti
jedan prijedlog za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad, te predlaže
da se ponovno raspiše javni poziv.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o ponovnom raspisivanju javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad.
Zaključeno u 19,30 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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