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Z A P I S N I K 
 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
25. srpnja 2017. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 
 
Nazočni: Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Anton Mance, Milivoj Rupe,  
               Katarina Bertović, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan Štimac 
 
Ostali nazočni: Natali Ribić – zamjenica Općinskog načelnika, Vjekoslav Pintar i Miroslav  
                         Pleše – predstavnik sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Josip Jurković, Damir Grgurić – općinski načelnik 
 
Neopravdano odsutni: - 
 
Zapisničar: Anita Rački 
 
 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici, imaju pravo postaviti dva pitanja 
predsjedniku Vijeća ili općinskom načelniku, odnosno danas zamjenici Općinskog načelnika 
Natali Ribić. 
 G. Dubravko Grbac iznosi da su u Selskoj ulici, od kuće Tepšić prema cesti D3, 
izvršeni zemljani radovi i izmaknuće električnih stupova, te ga interesira da li se namjerava i 
kada, nastaviti s tim radovima, da se još dio ceste proširi koliko je to moguće, te ujedno 
predlaže da se Hrvatskim cestama uputi inicijativa za saniranje zavoja na Šubetovom mostu. 
Predsjednik Ivan Crnković odgovara da je Načelnik u pregovorima s Hrvatskim cestama da se 
još dio ceste proširi i da se napravi potporni zid kako bi se spriječilo klizište, te ujedno iznosi 
da ima saznanja da će Hrvatske ceste sanirati zavoj na Šubetovom mostu još ovo ljeto, a ako 
se neće po tom pitanju ništa napraviti poslati ćemo im dopis. 
 G. Dušana Štimca interesira kakvo je stanje s kanalizacijom, na što predsjednik Ivan 
Crnković odgovara da je Švicarska vlada donirala neka sredstva za izgradnju kanalizacije na 
području Gorskog kotara, te je predviđeno da ta sredstva u prvoj turi dobiju Fužine, Brod 
Moravice i Ravna Gora, dok je za Skrad predviđeno da bi se izgradio cjevovod do Brod 
Moravica i napravio zajednički kolektor s Općinom Brod Moravice. 
 Oec. Milivoj Rupe iznosi da su to poprilični kilometri i da bi trebalo vidjeti da li je 
povoljniji zajednički kolektor ili da se kolektor nalazi u Skradu, te da svi trebaju znati da će se 
za to plaćati određena naknada, a svakako je potrebno napraviti dobar izračun kako se ne bi 
razbacivalo s novcima. 
 Predsjednik Ivan Crnković odgovara da je Komunalac napravio izračun po kojem se 
pokazalo da je zajednički kolektor jeftinije rješenje nego da se radi za svaku općinu posebno, 
a možemo zatražiti od Komunalca da nam to sve prezentira.    
 

Predsjednik Ivan Crnković zatim predlaže sljedeći   
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2017. godinu 
3. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2017.g. 
4. Program proslave Dana Općine Skrad 2017.g.   
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5. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2017.g. 
6. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad 
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017.g. 
8. Odluka o kupnji službenog automobila 
9. Odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta 

mladih Općine Skrad 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 
Točka 1. 
 
Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 
 
 

 Točka 2. 
 

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine ukupni prihodi proračuna ostvareni su u 
iznosu od 2.164.730,69 kn ili 49%, dok su za 2017. godinu planirani prihodi u iznosu od 
4.432.311,00 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.645.128,88 kn ili 38%, dok su za 
2017. godinu planirani u iznosu od 5.638.250,00 kn. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dušan Štimac i Dubravko Grbac jednoglasno 
je usvojen 

         
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad 

za 2017. godinu. 
 
 
  Točka 3. 
 
  Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju 01.01.-30.06.2017. 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. – 30.06.2017. godine 

 
1) U razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine nisu korištena sredstva tekuće 

proračunske pričuve. 
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za 

razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine. 
 

 
Točka 4. 
 
Odbor za proslavu Dana Općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana Općine 

2017. godine. Program je počeo već 22. srpnja kada je Udruga mladih „Initium“ organizirala 
koncert „WOODROCK“ na Skradskoj dragi. 29. srpnja planira se organizirati malonogometni 
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turnir „Svi za Dejana“, a 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. Istog dana 
bi se na Skradskoj dragi organizirale dječje igre i turnir u boćanju te nogometna utakmica 
legendi NK „Poleta“. 11. kolovoza održala bi se 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 održao bi se koncert Ženske klape „Hreljin“ i 
Tamburaškog sastava „Mistral“. Pučka proslava na gornjem parkiralištu održala bi se 12. 
kolovoza, dok bi se natjecanje ulica u kuhanju kotlića organiziralo 13. kolovoza u Zelenom 
viru. 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. 18. kolovoza organizirao bi se turnir u kuglanju, a 20. kolovoza bi se organizirala 
specijalna izložba pasa II. i IX. skupine s dodjelom kandidature CAC-HR na Skradskoj dragi. 
Istog dana bi Skradski planinari, nakon svete mise u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Skradu, 
organizirali okupljanje planinara i alpinista u čast Sv. Bernarda u Zelenom viru čime bi i 
završio program proslave Dana Općine Skrad 2017. godine. 

Zamjenica Načelnika g. Natali Ribić pojašnjava da u Program proslave nije uvršteno 
otvorenje mlina jer se nije znalo da li će biti moguće otvorenje mlina ili ne, ali da su zadnja 
saznanja da će ipak otvorenje biti, te bi otvorenje mlina mogli uvrstiti 11. kolovoza kada će 
biti svečana sjednica. G. Natali Ribić ujedno izvješćuje da je Općina Skrad dobila skulpturu 
od Goranske kiparske radionice koja bi se postavila u parku gdje je nekada bila skulptura sa 
šest stupova.  

U raspravi g. Dubravka Grbca interesira što će se kuhati u kotliću kada bude 
natjecanje ulica u kuhanju kotlića i smatra da je za današnju sjednicu trebalo biti već sve 
definirano, jer ako Vijeće usvoji Program proslave, on se kasnije ne bi smio mijenjati, na što 
g. Anton Mance odgovara da još nije točno definirano. G. Dubravko Grbac iznosi da nema 
ništa protiv natjecanja ulica u kotliću, već da ga smeta pristup, jer ako netko organizira to pod 
pokroviteljstvom Općine tj. Općina će imati neke troškove oko toga, onda je vrlo neozbiljno 
da se danas, kada se donosi program, ne zna što će se dešavati taj dan. 

Na prijedlog predsjednika Vijeća g. Ivana Crnkovića natjecanje ulica u kuhanju kotlića 
briše se iz Programa proslave Dana Općine. 

Na prijedlog g. Željka Grgurića turnir u boćanju održati će se isti dan tj. 05. kolovoza 
ali s početkom u 11,00 sati. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Natali Ribić, g. Dubravko Grbac, g. Anton 
Mance, g. Ivana Poljančić Beljan, g Željko Grgurić i predsjednik Ivan Crnković sa navedenim 
izmjenama je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom usvojen      

 
Program proslave Dana Općine Skrad za 2017. godinu. 

 
 

Točka 5. 
 
Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 24. 

srpnja 2017. godine razmotrio prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javnog poziva 
za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristigla su tri prijedloga i to: 
1) predsjednica udruge „Skradska žena“ g. Marija Božičević dostavila je prijedlog kojim  
    predlaže da se Udruzi „Skradska žena“ dodijeli općinsko priznanje za 20 godina rada na  
    unaprjeđenju kulture, njege običaja  i tradicije na području Općine Skrad; 
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2) Izvršni odbor KUD-a „Zeleni vir“ dostavio je prijedlog kojim predlaže da se Folklornoj  
    skupini „Skračka deca“ dodijeli općinsko priznanje za 10 godina rada na poticanju i  
    unaprjeđenju kulturne aktivnosti na  području Općine Skrad; 
3) g. Ivan Crnković dostavio je prijedlog kojim predlaže da se geronto domaćicama Davorki  
    Srkoč i Vlasti Podnar dodijeli općinsko priznanje za pružanje pomoći starijim i nemoćnim  
    na području Općine Skrad. 

Odbor predlaže da se svim predloženima dodijele javna priznanja i nagrade i to: 
1) POVELJA S NOVČANOM NAGRADOM u iznosu od 2.000,00 kn: Folklornoj 

skupini „Skračka deca“ 
2) POHVALNICA: Udruga „Skradska žena“ 
3) ZAHVALNICA: geronto domaćicama Davorki Srkoč i Vlasti Podnar. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća 
 

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2017. godinu. 
 
                Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća 
javna priznanja i nagrade za 2017. godinu: 

a) POVELJA S NOVČANOM NAGRADOM u iznosu od 2.000,00 kn: Folklornoj 
skupini „Skračka deca“ 

b) POHVALNICA: Udruga „Skradska žena“ 
c) ZAHVALNICA: geronto domaćicama Davorki Srkoč i Vlasti Podnar. 

 
 

Točka 6. 
 

 Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad 
utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat II. izmjena i dopuna Prostornog plana, ocjenu 
stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela 
određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Skrad. 
 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je 
usvojena 
 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Skrad 

 
 

Točka 7. 
 
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017. godinu raspoređuju se sredstva za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad 2017. godini, a koja se osiguravaju u 
Proračunu Općine Skrad za 2017. godinu. U Proračunu Općine Skrad za 2017. godinu 
osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 
8.300,00 kuna, te je dio sredstava u ukupnom iznosu od 4.150,00 kn što je ½ osiguranog 
iznosa, isplaćen je za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u 
razdoblju od 01. siječnja 2017. godine do prestanka njihova mandata, dok će preostali iznos 
od 4.150,00 kn biti isplaćen za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću nakon 
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konstituiranja Općinskog vijeća dana 08. lipnja 2017. godine pa do 31. prosinca 2017. godine. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj 
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća, a 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 370,50 kuna, a za svakog člana 
Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 37,05 kuna. 
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću nakon konstituiranja Općinskog 
vijeća dana 08. lipnja 2017. godine pa do 31. prosinca 2017. godine raspoređuju se sredstva 
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, u ukupnoj visini od ½ osiguranog iznosa kako slijedi: Hrvatskoj 
demokratskoj zajednici 2.667,60 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 741,00 kuna, 
Hrvatskoj seljačkoj stranci 370,50 kuna i Hrvatskoj stranci umirovljenika 370,50 kuna. 
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane 
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove 
Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, 
financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke pripadaju političkoj 
stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. 
Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na 
žiro račun političke stranke tromjesečno u jednakim ratama.  

Bez rasprave jednoglasno je usvojena   
  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017. godinu 

 
 
 Točka 8. 
 
 Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je službeni automobil opel astra već dotrajao 
te bi trebalo izvršiti nabavku novog automobila. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dušan Štimac i g. Dubravko Grbac 
jednoglasno je usvojena  
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da se pokrene postupak javne nabave za 
kupnju službenog vozila. 

 
 

Točka 9. 
 
 Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Općina već tri puta raspisivala javni poziv 
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad na koji nije pristigao niti 
jedan prijedlog, te predlaže da se javni poziv raspiše još jednom. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali oec. Milivoj Rupe, g. Ivana Poljančić Beljan, g. 
Dubravko Grbac, dipl.teol. Katarina Bertović, ing. Tonček Kezele i predsjednik Ivan 
Crnković jednoglasno je usvojena 
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Odluka o ponovnom raspisivanju javnog poziva za predlaganje 
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad. 

 
i 
 

Zaključak 
 

1) Kako bi na raspisani javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 
Općine Skrad udruge dostavile prijedloge, potrebno je predsjednicima udruga uputiti 
pismo namjere ili održati sastanak s njima kako bi ih se potaknulo da se članovi 
udruga uključe u rad Savjeta mladih. 

 
 
 
 

Zaključeno u 18,55 sati. 
  
 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


