ZAPISNIK
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
29. prosinca 2016. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 17,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele (od
točke 8.), Boris Crnković, Milivoj Rupe, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira
Đorđević (od točke 13.)
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Igor Bukovac – djelatnik Jedinstvenog
upravnog odjela, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava
javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: 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.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu
2. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016.g.
3. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2016.g.
4. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016.
g.
5. Odluka o prvoj izmjeni dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
2016.g.
6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2016. godinu
7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene
brige o djeci predškolske dobi za 2016. godinu
8. Proračun Općine Skrad za 2017.g. i projekcija za 2018. i 2019.g.
9. Plan razvojnih programa Općine Skrad za razdoblje 2017. do 2019. godine
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2017.g.
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
13. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. g.
14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g.
15. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2017.g.
16. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2017.g.
17. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske
dobi za 2017.g.

1

18. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za
2017.g
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu ukupni
prihodi povećavaju se za 978.261,58 kn ili 22,7% odnosno s planiranih 4.313.200,00 kn na
5.291.461,58 kn, dok se rashodi povećavaju također za 978.261,58 kn ili 17,4% tj. s
planiranih 5.638.250,00 kn na 6.616.511,58 kn. Detaljnije obrazloženje prvih izmjena i
dopuna Proračuna dao je načelnik Damir Grgurić
Bez rasprave je sa 7 glasova za i 1 protiv usvojena je
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2016.g.
Točka 2.
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećavaju se sa
1.235.000,00 kn na 2.076.050,00 kn i čine ih: kredit banke, komunalni doprinos, tekuće
potpore iz županijskog proračuna, tekuće potpore iz državnog proračuna i ostala sredstva
proračuna Općine Skrad, a utrošiti će se za: rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Pečišće dokumentacija (40.000,00 kn), rekonstrukciju ceste Rogi – Kupjak – dokumentacija
(60.000,00 kn), otplatu glavnice zajma – cesta Sleme Skradsko – Žrnovac (165.000,00 kn), za
nerazvrstanu cestu Hlevci – Mrzla Kosa (1.000.000,00 kn), rekonstrukciju ceste Gornja Dobra
– Žrnovac (111.000,00 kn) i kupnju hotela (700.050,00 kn).
Bez rasprave je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim usvojena
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Točka 3.
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2016. godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećavaju sa 663.200,00 kn na
665.350,00 kn. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine: naknada za prava služnosti na
javnim površinama, naknada za groblje, komunalna naknada, centralno grijanje, prihod od
zakupa poslovnih prostora, naknada za koncesije, prihod od prodaje grobnih mjesta, društveni
stanovi, tekuće potpore iz županijskog proračuna i tekuće potpore iz državnog proračuna.
Sredstva će se utrošiti za namjene utvrđene Programom u nešto izmijenjenim iznosima u
odnosu na plan, dodaje se i nova stavka – obnova mostova i staza u Zelenom viru – 86.950,00
kn, dok se stavke sanacija divljih odlagališta Divjake i Brezje Dobransko, uređenje parka –
dječji sadržaji i sufinanciranje sanacije deponija Sović laz neće realizirati.
Bez rasprave je sa 7 glasova za i 1 suzdržanim usvojena je
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
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Točka 4.
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za
2016. godinu se ukupna sredstva smanjuju sa 300.000,00 kn na 114.000,00 kn. Sredstva za
ostvarenje ovog Plana čine naknada za korištenje prostora elektrane i ostala sredstva
proračuna u ukupnom iznosu od 114.000,00 kn, koja će se uložiti za sustav javne odvodnje
Skrada i sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao oec. Milivoj Rupe je sa 7 glasova za i 1
protiv usvojena
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2016. godinu.
Točka 5.
Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2016. godinu ukupna sredstva šumskog doprinosa predviđena u iznosu od 200.000,00 kn
ostaju nepromijenjena, a koristiti će se za tekuće održavanje cesta (100.000,00 kn),
rekonstrukciju G.Dobra – Žrnovac – dio (14.000,00 kn), ostale komunalne usluge –
čišćenje snijega (75.000,00) i rekonstrukciju ceste Rogi – Kupjak (dokumentacija) – dio
(11.000,00 kn).
Bez rasprave je jednoglasno (8 glasova) usvojena
Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2016. godinu.
Točka 6.
Odlukom o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2016.
godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećavaju sa 87.000,00 kn na 107.00,00
kn, kao i planirana sredstva za turističku promidžbu i kulturna događanja sa 20.000,00 kn na
40.000,00 kn).
Bez rasprave je jednoglasno (8 glasova) usvojena
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba
Općine Skrad u kulturi za 2016. godinu.
Točka 7.
Odlukom o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene
brige od djeci predškolske dobi za 2016. godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa
povećavaju sa 390.000,00 kn na 420.000,00 kn, kao i stavke za plaće odgojiteljica i kuharice
(sa 234.068.,00 kn na 259.508,00 kn) i doprinosa na plaću (sa 35.580,00 kn na 40.140,00 kn).
Bez rasprave je jednoglasno (8 glasova) usvojena
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba Općine Skrad
u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2016. godinu.
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Točka 8.
Prihodi Proračuna Općine Skrad za 2017. godinu planirani su u iznosu od
4.765.311,00 kn, a čine ih: prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
Rashodi su planirani u iznosu od 6.465.311,00 kn, a raspodijeljeni su na funkcioniranje
Jedinstvenog upravnog odjela, upravljanje imovinom, informiranje, program održavanja
komunalne poslove infrastrukture, program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju,
razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, gradnju komunalne
infrastrukture, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zdravstvo, program športa, kulture i
vjerske djelatnosti, program socijalne zaštite, predškolskog odgoja i školstva, razvoj civilnog
društva kroz rad udruga građana, program zaštite i spašavanja, program razvoja turističke
djelatnosti, program razvoja poljoprivredne djelatnosti, program razvoja poduzetništva i
funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela. Detaljnije obrazloženje prijedloga Proračuna
podnosi načelnik Damir Grgurić.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić sa 8 glasova za (na ovoj
točci dnevnog reda nazočnima se pridružio ing. Tonček Kezele) i 1 suzdržanim usvojen je
Proračun Općine Skrad za 2017. godinu i projekcija
za 2018. i 2019. godinu.
Točka 9.
Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da se uz Proračun za 2017. godinu i projekcije za
2018. i 2019. godinu donosi i Plan razvojnih programa Općine za razdoblje 2017. do 2019.
godine koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine kao što su: ceste, razvoj turizma, otkup
zemljišta, odvodnja i razvoj ljudskih potencijala.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić sa 8 glasova za i 1
suzdržanim usvojen je
Plan razvojnih programa Općine Skrad za razdoblje
2017. do 2019. godine.
Točka 10.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2017. godinu uređuje se struktura
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Skrad za 2017. 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 8 glasova za i 1 suzdržan usvojena
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2017. godinu.
Točka 11.
Sredstva za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu čine kredit banke, komunalni doprinos i tekuće pomoći iz državnog i
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županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 2.336.000,00 kn, a koja će se uložiti za izradu
dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Gornja Dobra-Pečišće i Rogi-Kupjak,
rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Žrnovac (dio), rekonstrukciju ceste Hlevci – Mrzla
kosa, izradu glavnog projekta za rekonstrukciju hotela Zeleni vir, rekonstrukciju hotela
Zeleni vir, adaptaciju Doma u Rogima, izgradnju poduzetničkog inkubatora, kupnju
benzinske pumpe.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.teol. Katarina Bertović jednoglasno 9
glasova) je usvojen
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu.
Točka 12.
Sredstva za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
čine naknada za osnivanje prava služnosti na javnim površinama, naknada za groblje,
komunalna naknada, centralno grijanje, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada
za koncesije, prihod od prodaje grobnih mjesta, društveni stanovi i tekuće pomoći iz
županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 743.200,00 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,
održavanje parkova, naknadu za odlaganje komunalnog otpada - Gradu Delnice, staklena
ambalaža, geodetsko-katastarske usluge, izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i
spašavanja, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, održavanje sakralnih
objekata, obnova mostova i staza u zelenom viru i izmjene i dopune Prostornog plana.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Točka 13.
Sredstva za ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
čine tekuće potpore iz županijskog proračuna i naknada za korištenje prostora elektrane u
ukupnom iznosu od 136.000,00 kn, koja će se uložiti za sustav javne odvodnje Skrada i
sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad.
Bez rasprave je jednoglasno (10 glasova – na ovoj točci dnevnog reda nazočnima se
pridružila dipl.ing. Mira Đorđević) usvojen
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.
Točka 14.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. 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 2017. godinu predviđaju
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se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, koja će se koristiti za tekuće
održavanje cesta, ostale komunalne usluge – čišćenje snijega i rekonstrukciju ceste Gornja
Dobra Žrnovac (dio).
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.teol. Katarina Bertović jednoglasno
(10 glasova) je usvojen
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.
Točka 15.
U Proračunu Općine Skrad za 2017. 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 jednoglasno (10 glasova) usvojen
Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2017. godinu.
Točka 16.
Proračunom Općine Skrad za 2017. godinu za financiranje Socijalnog programa na
području Općine Skrad za 2017. 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
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“, jednokratne pomoći, pomoć starijim i
bolesnim osobama i pomoć u ogrjevu).
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala mr.pharm. Melita Rački-Burić
jednoglasno (10 glasova) je usvojena
Odluka o financiranju Socijalnog programa na području
Općine Skrad za 2017. godinu.
Točka 17.
U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2017. 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 2016./2017. osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni, koja će roditelji uplaćivati na
žiro račun Općine Skrad.
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Bez rasprave je jednoglasno (10 glasova) usvojen
Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2017. godinu.
Točka 18.
Za ostvarenje Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrad – prijatelj
djece» za 2017. 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.
Bez rasprave je jednoglasno (10 glasova) usvojen
Program javnih potreba Općine Skrad u akciji
«Općina Skrad – prijatelj djece» za 2017. godinu.

Zaključeno u 18,35 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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