ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
09. studenog 2017. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Anton
Mance, Milivoj Rupe, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan Štimac
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka –
predstavnici sredstava javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Katarina Bertović, Saša Gorupić, 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.
G. Dubravka Grbca interesira da li ima kakvih novosti u vezi Šiljara i benzinske
pumpe, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je razgovarao s ministrom Goranom
Marićem kojem je glavna isprika da Ministarstvo ima jako puno neriješenih predmeta te da je
Općina Skrad u planu za rješavanje. Načelnik Damir Grgurić iznosi da će na tu temu pokušati
ponovno razgovarati i ističe da mu se ne sviđa kako se Država odnosi prema svojoj imovini,
bez obzira na političku pripadnost, te u nastavku detaljnije obrazlaže rješavanje zemljišta
gornjeg i donjeg parkirališta, kao i o uspostavljenim kontaktima sa Zagrebačkim holdingom u
vezi zagrebačkog odmarališta.
G. Dušan Štimac postavlja pitanje da li je projekt mlin – projekt koji je propao, ako
nije, u kojoj je fazi i koliko je koštao, te ga interesira što je s kanalizacijom na Šiljaru jer je
vidljivo da se netko priključio na kanalizaciju i da li se zna tko je to i tko plaća troškove
čišćenje toga, budući da se već nekoliko puta čistilo.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je mlin u situaciji da se pokrene, te da postoji
tehnički problem kojeg detaljnije obrazlaže i naglašava da projekt nije propao, jer je i oko
mlina sve uređeno. Načelnik iznosi da je potrebno riješiti taj problem, odnosno tu osovinu s
izvođačem, jer mlin samo zbog toga nije u upotrebi, a ukupni troškovi iznosili su 360.000,00
kuna. Što se tiče drugog pitanja načelnik Damir Grgurić iznosi da je kanalizacija u vlasništvu
„Komunalca“ pa će Općina Skrad uputiti dopis „Komunalcu“ da izvrši provjeru tog problema.
Predsjednik Ivan Crnković pojašnjava da „Komunalac“ redovito pregledava onaj dio kako bi
utvrdili tko se priključio na kanalizaciju i smatra da će se to brzo otkriti, samo ih trenutno u
tome onemogućavaju velike količine oborina, te da će se u vezi toga pitanja „Komunalcu“
uputiti dopis.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković poziva općinskog načelnika
Damira Grgurića da da svečanu prisegu.
Predsjednik Ivan Crnković čita tekst svečane prisege, nakon čega načelnik Damir
Grgurić izgovara riječ «prisežem» i pristupa potpisivanju svečane prisege.
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Predsjednik Ivan Crnković zatim predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad
3. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja
za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine Skrad
4. Izvješće Povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih djelatnosti
– zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad
5. a) Usvajanje Plana zaštite od požara za područje Gorskog kotara
b) Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotara
6. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Skrad
7. «Komunalac-vodoopskrba i odvodnja» d.o.o. Delnice, Izbor članova Nadzornog
odbora
8. «Komunalac» d.o.o. Delnice, Izbor članova Nadzornog odbora
9. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2017.g.
10. PGŽ Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Pribavljanje prijedloga
za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
11. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Izvješće o radu Centra za 2016.g.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 2.
Odluku o lokalnim porezima Općine Skrad potrebno je uskladiti sa Zakonom o
izmjenama Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 101/17), te se predloženom
Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad predlažu sljedeće izmjene:
- u članku 2. stavku 1. točka 4. briše se;
- iza članka 16. točka 4. „Porez na nekretnine“ i članak 17. brišu se;
- članak 23. briše se.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad
Točka 3.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da se Odlukom o korištenju namjenskih sredstava
Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje kapitalnih projekata od interesa za
razvoj Općine Skrad predlaže da se ta namjenska sredstva u iznosu od 349.870,00 kuna utroše
za izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju hotela Zeleni vir u Skradu, J.Blaževića-Blaža1,
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na k.č.br. 3453/22 k.o. Divjake i za izradu Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju
Planinarskog doma u naselju Rogi na k.č.br. 5280/7 k.o. Brod na Kupi.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Željko Grgurić jednoglasno je usvojena
sljedeća
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata
od interesa za razvoj Općine Skrad.
Točka 4.
Na temelju raspisanog Javnog poziva za povjeravanje komunalnih poslova zimskog
održavanja lokalnih cesta na području Općine Skrad objavljenog na web stranici i oglasnoj
ploči Općine Skrad dana 16. listopada 2017. godine povjerenstvo u sastavu: Igor Bukovac,
Saša Gorupić i Anita Rački je dana 03. studenog 2017. godine održalo sastanak na kojem je
utvrđeno da je u roku do 24. listopada 2017. godine pristigla jedna ponuda i to:
1) ponuda Obrta za prijevoz, usluge i trgovinu „Oblak“ vl. Damir Oblak iz Ravne Gore,
I.G.Kovačića 257 – ponuda sadrži sve tražene dokumente, s ponuđenom cijenom za efektivni
sat čišćenja snijega ralicom u iznosu od 312,50 kuna (PDV uključen), 500,00 kuna (PDV
uključen) za efektivni sat čišćenja snijega utovarivačem, 312,50 kuna (PDV uključen) za
efektivni sat čišćenja snijega kombiniranim strojem i efektivni sat posipavanja cesta u iznosu
od 412,50 kuna bez materijala (PDV uključen), odnosno 587,50 kn (PDV uključen) za
efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom – ispunjava uvjete iz natječaja. U svojoj ponudi
je Obrt „Oblak“ ponudio čišćenje svih pravaca navedenih u natječaju.
Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže da se komunalna djelatnost - zimsko
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad, za pravce:
a) Malo Selce – Bukov Vrh – Divjake – Hribac – Veliko Selce
b) Hlevci – Ravna Gora
c) Hlevci – Hribac
d) Kupjak – Rogi – Buzin.
povjeri Obrtu za prijevoz, usluge i trgovinu „Oblak“ vl. Damir Oblak iz Ravne Gore,
I.G.Kovačića 257, na vrijeme od 4 godine.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad.
Točka 5.
a) Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara je temeljni normativni akt kojim se
uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđuju konkretni odnosi i obveze
pojedinih subjekata na području jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara iz područja
zaštite od požara. Plan zaštite od požara utvrđuje slijed postupaka i sadrži niz podataka od
kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive vrijednosti. Plan se sastoji od
nepromjenjivog dijela razrađenog u tekstualnom dijelu i promjenjivog dijela razrađenog u
Prilogu Servisne tablice u kojem su tabelarno iskazani podaci o nazivima pravnih osoba i
tijela te odgovornim osobama s brojevima telefona i adresama.
Bez rasprave jednoglasno je usvojen
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Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara.
b) Na temelju Zaključka Koordinacije gradonačelnika i načelnika Gorskog kotara od 12.
svibnja 2015. godine Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije imenovala je
Stručni tim za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za jedinice
lokalne samouprave na području Gorskog kotara. Zadatak Stručnog tima je izrada
jedinstvenog dokumenta koji će sagledati postojeće stanje, analizirati požarne ugroze, dati
stručno mišljenje o postojećem stanju, ustroju službi za zaštitu od požara, profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, te dati prijedlog mjera za izradu jedinstvenog Plana
zaštite od požara zaštite za područje Gorskog kotara što je sve u Procjeni i sadržano.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara
i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotara
Točka 6.
Primorsko-goranska županija je dostavila obavijest da je Odlukom o imenovanju
mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije za područje Općine Skrad imenovano
šest mrtvozornika i to: Branka Tonković, dr.med., Dina Miletić Rigo, dr.med., Jelena Pavić
Mamula, dr.med., Marinka Kovačević, dr.med., Pero Kozlica, dr.med. i Rozmari Tusić, vms.
Od navedenih Branka Tonković, dr.med. i Dina Miletić Rigo, dr.med. nisu aktivne u
poslovima mrtvozorenja, pa Općinsko vijeće treba donijeti novu odluku o imenovanju
mrtvozornika na području Općine Skrad, te je proslijediti PGŽ na daljnje postupanje.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Skrad.
1) Predlaže se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije imenovanje
mrtvozornika za područje Općine Skrad kako slijedi: 1. Jelena Pavić Mamula,
dr.med., 2. Marinka Kovačević, dr. med., 3. Pero Kozlica, dr. med., 4. Rozmari Tusić,
vms.
2) Ova Odluka dostaviti će se na usvajanje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske
županije.
Točka 7.
Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice dostavio je obavijest da
dosadašnjim članovima Nadzornog odbora mandat ističe 20. prosinca 2017. godine i traži da
Općina Skrad predloži osobu koja će zastupati Općinu Skrad u sljedećem četverogodišnjem
mandatu, dok odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva.
G. Anton Mance predlaže da član Nadzornog odbora «Komunalca» bude predsjednik
Vijeća Ivan Crnković.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora
«Komunalac – vodoopskrba i odvodnja» d.o.o. Delnice
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1) Ivan Crnković iz Skrada, Veliko Selce 17 predlaže se za imenovanje člana Nadzornog
odbora «Komunalac – vodoopskrba i odvodnja » d.o.o. Delnice.
Točka 8.
Komunalac d.o.o. Delnice dostavio je obavijest da dosadašnjim članovima Nadzornog
odbora mandat ističe 17. prosinca 2017. godine i traži da Općina Skrad predloži osobu koja će
zastupati Općinu Skrad u sljedećem četverogodišnjem mandatu, dok odluku o imenovanju
članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva.
G. Anton Mance predlaže da član Nadzornog odbora «Komunalca» bude predsjednik
Vijeća Ivan Crnković.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora «Komunalac» d.o.o. Delnice
1) Ivan Crnković iz Skrada, Veliko Selce 17 predlaže se za imenovanje člana Nadzornog
odbora «Komunalac» d.o.o. Delnice.
Točka 9.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju 01.01.-30.09.2017. 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. – 30.09.2017. godine
1) U razdoblju od 01.01.-30.09.2017. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-30.09.2017. godine.
Točka 10.
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine
Primorsko-goranske županije obratio se Općini Skrad sa zahtjevom da Općinsko vijeće
predloži osobe koji bi Županijska skupština zatim imenovala sucima porotnicima za mladež
Županijskog suda u Rijeci suca porotnika. U svom zahtjevu Odbor je naveo da suci porotnici
nogu biti iz reda učitelja, profesora, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u
stručnom odgojnom radu s mladim osobama, a isto tako ne smije biti član političke stranke
niti se baviti političkom djelatnošću.
Nakon kraće rasprave g. Željko Grgurić predlaže, a što je Općinsko vijeće i
jednoglasno prihvatilo, da se od strane Općine Skrad za suca porotnika za mladež, uz njenu
prethodnu suglasnost, predloži g. Vesnu Jurković iz Skrada, Tuška 10.
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Točka 11.
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica dostavio je Izvješće o radu
Centra za 2016. 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 2016. godini, a to su: razvoj voćarstva i maslinarstva, razvoj stočarstva, razvoj
i promocija autohtonih proizvoda, razvoj vinogradarstva i vinarstva, provedba i priprema EU
projekata i revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Ukupni prihodi Centra u 2016. godini
iznosili su 2.443.357,47 kn, dok su rashodi iznosili 2.308.649,81 kn.
Informacija je primljena na znanje.
Zaključeno u 18,50 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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