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Z A P I S N I K 

 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 

29. ožujka 2018. 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, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Željko  

               Grgurić, Dušan Štimac 

 

Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog  

                         načelnika, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog 

                         priopćavanja 

 

Opravdano odsutni: - 

 

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. Saša Gorupić postavlja pitanje, budući da je stari hotel u vlasništvu Općine da li bi 

se moglo nešto napraviti da se zatvore vrata i prozori kako se taj objekt ne bi dalje više 

devastirao. 

 Načelnik Damir Grgurić odgovara da će se vrata i prozori na starom hotelu zatvoriti, te 

da se može organizirati osmatračka služba ili postaviti kamera ukoliko Vijeće donese takvu 

odluku. 

 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da bi se time spriječilo daljnje propadanje objekta 

dok se ne krene u njegovo renoviranje i da se kazni ukoliko netko bude i dalje tamo uništavao. 

 G. Josip Jurković pohvaljuje djelatnike Općine koji su sudjelovali u čišćenju snijega u 

nemogućim uvjetima i smatra da je većina mještana zadovoljna čišćenjem snijega, bez obzira 

na neke kritike, te ga interesira koliki su troškovi zimske službe i da li će se možda dobiti 

kakva pomoć od PGŽ ili slično. 

 Načelnik Damir Grgurić iznosi da je ove godine snijega bilo u abnormalnim 

količinama pa će troškovi čišćenja snijega iznositi oko 400 tisuća kuna, a podmiriti će se na 

sljedeći način: neiskorištena sredstva u iznosu od 120.000,00 kn iz 2016.g., za 2017.g. je 

potpisan Ugovor s Hrvatskim cestama na iznos od 250.000,00 kn, te se načelnik Damir 

Grgurić  nada da će i PGŽ sufinancirati dio troškova. 

 G. Dubravko Grbac iznosi da je u Selskoj ulici snijeg urušio šajar i prijeti sigurnosti 

vozilima i pješacima, te ga interesira da li bi Općina mogla nešto poduzeti kako se nekome 

nešto ne bi dogodilo, te ujedno izvješćuje da je Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj uputio 

prijedlog novog Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, a do 01. 

svibnja je rok za očitovanje, pa bi bilo dobro da se Vijeće s time upozna na današnjoj sjednici.       

 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da ima saznanja da bi se sanacija šajara trebala 

riješiti ovih za koju su vlasnici  angažirali obrt „Močan“. Ukoliko to neće biti tako riješeno, u 

rješavanje tog problema će se uključiti Općina. 

 Predsjednik Ivan Crnković smatra da je najsigurnije da se sa sutrašnjim danom postave 

znakovi i zatvori cesta i sa obrtom „Močan“ obavi razgovor da li može to obaviti, a prijedlog 

novog Sporazuma uvrstit će se u dnevni red.   
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 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   

 

D n e v n i   r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 

2. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja 

za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine Skrad 

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

4. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad 

5. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2017.g. 

6. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017.g. 

7. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. 

8. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2017.g. 

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2017.g. 

10. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017.g. 

11. Erste & Steiermarkische bank d.d., Prodaja poslovnog prostora u Skradu 

12. Odluka o utvrđivanju  programa obilježavanja blagdana u 2018.g. 

13. Grad Hrvatska Kostajnica, Zamolba za pomoć stradalima i sanaciju štete nastale 

nepogodama   

14. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Financijski plan Centra i projekcija 

plana za 2019. i 2020.g.  

 

Predsjednik Ivan Crnković predlaže dopunu dnevnog reda – Točka 15. Centar za 

poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Izmjene Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i 

ruralni razvoj PGŽ. 

 

Dopuna dnevnog reda je jednoglasno usvojena. 

 

Dnevni red je s navedenom dopunom jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 

 

 

 Točka 2. 

 

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 39.704,00 kuna utroše 

za izradu potpornog zida na groblju u Skradu. Načelnik Damir Grgurić ujedno iznosi da se taj 

Fond ukida te da su to preostala sredstva iz 2017. godine koja pripadaju Općini Skrad.  

 Bez rasprave jednoglasno je usvojena 
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Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj  

brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata 

 od interesa za razvoj Općine Skrad. 

 

 

  Točka 3. 

 

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada propisuje se način pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada, postupanje s biorazgradivim komunalnim otpadom te 

odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog 

otpada i krupnog (glomaznog) otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s 

ovom javnom uslugom, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Skrad. Cilj ove Odluke je uspostava 

javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Skrad, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, 

gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, predsjednik Ivan Crnković i 

g. Ivana Poljančić Beljan jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

 

Točka 4. 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (Narodne novine 123/17) propisana je obveza jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona usklade 

svoje statute i druge opće akte s odredbama zakona. Predloženom Odlukom o izmjenama i 

dopunama Statuta mijenjaju se odredbe vezane uz raspisivanju lokalnog referenduma, trajanje 

mandata članova predstavničkih tijela, dodaje se odredba da članovi predstavničkog tijela 

imaju pravo na opravdani, neplaćeni, izostanak s posla radi sudjelovanja u radu 

predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, mijenjaju se odredbe vezane uz referendum za 

opoziv načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, skraćen je rok u kojem 

se ne može podnijeti novi prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv sa 12 mjeseci na 6 

mjeseci od dana održanih izbora odnosno dana ranije održanog referenduma za opoziv, te 

druge izmjene i dopune.  

 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je 

usvojena 

 

Odluka o trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad. 

 

 

Točka 5. 

 

  Tekuća proračunska pričuva je za 2017. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, 

koja nisu korištena. 

  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
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Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 

za razdoblje  01.01. – 31.12.2017. godine. 

 

1) U razdoblju od 01.01. - 31.12.2017. godine nisu korištena sredstva tekuće 

proračunske pričuve. 

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

razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine. 

 

 

Točka 6. 

  

Prihodi za ostvarenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2017. godini bili su planirani u iznosu od 664.870,00 kn, a realizirani su u iznosu od 

623.149,61 kn, odnosno 93,7%, dok je Program izvršen u iznosu od 507.578,00 kn, odnosno 

76,3% i to za: rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Žrnovac (dio), izradu glavnog projekta za 

rekonstrukciju hotela Zeleni vir, adaptaciju Doma u Rogima (dokumentacija), izgradnju 

potpornog zida na groblju u Skradu (dio) i rekonstrukciju ceste u Malom Selcu. Programi koji 

nisu realizirani u 2017. godini biti će realizirani u 2018. godini. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, jednoglasno je 

usvojena 

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

 

 

Točka 7. 

 

Prihodi za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 

bili su planirani u iznosu od 1.027.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 865.947,24 kn, 

odnosno 84,3%, dok je Program izvršen u iznosu od 560.099,74 kn, odnosno 54,5% te su neki 

radovi izvršeni u nešto manjem iznosu od planiranog, dok neki nisu uopće izvršeni. Programi 

koji nisu realizirani u 2017. godini biti će realizirani u 2018. godini. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 9 glasova za i 2 

protiv usvojena je 

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 

 

 

Točka 8. 
 

U Izvješću načelnika Damira Grgurića o namjenskom korištenju sredstava šumskog 

doprinosa za 2017. godinu je naznačeno da na dan 31. prosinac 2017. godine ukupno 

ostvareni prihod od šumskog doprinosa iznosi 231.515,64 kune, te da su sredstva šumskog 

doprinosa korištena za: planirano tekuće i investicijsko održavanje cesta u iznosu od 

26.776,07 kn, rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Žrnovac u iznosu od 61.987,50 kn (dio) i 

rekonstrukciju ceste u Malom Selcu u iznosu od 67.695,00 kn (poz.104.1-dio). Preostali dio 

sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 75.057,07 kuna koristiti će se za ostale komunalne 

radove u 2018. godini. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava 

šumskog doprinosa za 2017. godinu. 

 

 

Točka 9. 

  

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave 

dužna je dostavljati godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici 

područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu. 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu sastoji se od 

Analize gospodarenja otpadom na području Općine Skrad u kojoj su dane informacije o Planu 

gospodarenju otpadom Općine Skrad i proizvedenim količinama otpada, te informacije o 

postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje otpadom i informacije o lokacijama s 

odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju (broj, lokacija, vrsta odloženog otpada, status 

sanacije, uložena i planirana sredstva za sanaciju i izvori financiranja). Na kraju Izvješća je 

zaključeno da je Plan gospodarenja otpadom Općine Skrad u 2017. godini u svome glavnom 

dijelu, u smislu prikupljanja i sigurnog odlaganja (komunalnog) otpada i mogućnosti 

odvajanja sekundarnih sirovina i biootpada proveden, te da će se u cilju provedbe svih točaka 

Plana u narednom razdoblju provesti edukacija stanovništva i uspostaviti stalni monitoring 

nad saniranim divljim odlagalištima. Kako je novi Plan gospodarenja otpadom u postupku 

izrade, Općina Skrad će aktivno surađivati sa Komunalcem d.o.o. i  u narednom razdoblju 

provoditi aktivnosti sukladno novim Planom.  

Bez rasprave jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja  

otpadom Općine Skrad za 2017. godinu 

 

1) Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2017. godinu. 

2) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2017. godinu čini   

     sastavni dio ove Odluke. 

 

 

 Točka 10. 

 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2018. godinu raspoređuju se sredstva za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad 2018. godini, a koja se osiguravaju u 

Proračunu Općine Skrad za 2018. godinu. U Proračunu Općine Skrad za 2018. godinu 

osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 

8.300,00 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog 

vijeća u trenutku konstituiranja, a za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 

podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju 

njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. Političkim strankama 

zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u 

Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola kako 

slijedi: Hrvatskoj demokratskoj zajednici 5.335,20 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 

1.482,00 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 741,00 kuna i Hrvatskoj stranci umirovljenika 

741,00 kuna. 
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Bez rasprave jednoglasno je usvojena   

  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2018. godinu. 

 

 

Točka 11. 

 

Temeljem Zaključka Općinskog vijeća s prošle sjednice upućen je dopis Erste & 

Steiermarkische banci s prijedlogom da posluje barem određene dane u tjednu i mogućnost 

sufinanciranja nekih mjesečnih troškova poslovnice u Skradu. Nastavno na dopis Općine, 

Erste banka dostavila je odgovor u kojem navode da je broj klijenata koji dolaze u poslovnicu 

iz godine u godinu sve manji, te da se usluge koje oni vrše odnose većinom na uplate ili 

isplate s računa i stoga nisu u mogućnosti promijeniti poslovnu odluku. U svom dopisu su 

naveli da poslovnicu planiraju zatvoriti s danom 28. veljače što je i izvršeno, a poslovanje će 

preseliti u Filijalu Delnice, te da od Općine očekuju ponudu za kupnju poslovnog prostora 

ukoliko postoji interes.  

Predsjednik Ivan Crnković i načelnik Damir Grgurić smatraju da bi kupnjom tog 

poslovnog prostora zaokružili cjelinu oko hotela Zeleni vir, prostor bi dalje mogli 

iznajmljivati, a naplaćivali bi i najam prostora za uplatno-isplatni bankomat. 

U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da nije zadovoljan raspletom događanja u ovom 

predmetu i predlaže da se taj prostor kupi ukoliko se pronađe neka banka koja bi poslovala u 

Skradu, tj. da se prvo ispita da li koja banka ima interes za pružanje bankarskih usluga u 

Skradu. 

G. Ivana Poljančić Beljan se slaže s prijedlogom g. Dubravka Grpca te navodi primjer 

iz Ravne Gore gdje je tamošnja banka također smanjila svoje poslovanje na tri dana tjedno, a 

sada je opet otvorena sve dane u tjednu. 

Nakon rasprave u kojoj su još sudjelovali g. Željko Grgurić, dipl.teol. Katarina 

Bertović i ing. Tonček Kezele, na prijedlog predsjednika Ivana Crnkovića jednoglasno je 

usvojen sljedeći 

 

Zaključak 

 

1) Ovlašćuje se načelnik Damir Grgurić da vodi pregovore s Erste & Steiermarkische 

bank d.d. o cijeni kupnje poslovnog prostora banke, te da se po postignutom dogovoru 

o cijeni izvijesti Općinsko vijeće, koje će donijeti konačnu odluku o kupnji tog 

prostora. 

 

 

 Točka 12. 

 

Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2018. godini imenuju se 

delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen 

obilježjima. Dana 24. lipnja predviđeno je da se u Domu kulture održi svečani koncert u 

povodu Dana državnosti. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća 

 

Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2018. godini. 
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Točka 13. 

 

 Gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice dostavio je zamolbu za pomoć stradalima, 

te za sanaciju štete nastale dvjema elementarnim nepogodama u Hrvatskoj Kostajnici kako bi 

obnovili i stambeno zbrinuli stradale.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen  

 

Zaključak 

 

1) Vijećnici Općinskog vijeća Općine Skrad odriču se prava na naknadu troškova za svoj 

rad sa sjednice održane 29. ožujka 2018. godine za pomoć stradalima, te za sanaciju 

štete nastale nepogodama u Gradu Hrvatska Kostajnica. 

 

 

 Točka 14. 

 

U financijskom planu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica za 

2018. godinu planirani prihodi i rashodi ukupno iznose 3.170.000,00 kn, dok se za 2019. i 

2020. godinu planiraju prihodi i rashodi u iznosu od 3.200.000,00 kn. U obrazloženju 

financijskog plana Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica za 2018. godinu 

navedeno je da će Centar raditi na provedbi i realizaciji programa Centra, te sudjelovati i 

raditi u drugim projektima i provoditi sljedeće programske aktivnosti: razvoj voćarstva, 

maslinarstva i povrćarstva, razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom, razvoj 

vinogradarstva i vinarstva, razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera, revitalizacija 

poljoprivrednog zemljišta i provedba i priprema EU projekata, te da će surađivati sa 

osnivačima i pridruženim članovima Centra.  

 Informacija je primljena na znanje. 

 

 

 Točka 15. 

 

 Centar za poljoprivredu i regionalni razvoj PGŽ dostavio je prijedlog novog 

Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ koji u odnosu na 

dosadašnji Sporazum ima pet izmjena. Novim Sporazumom je otvorena mogućnost da se 

zainteresirane JLS priključe radu Centra i steknu status osnivača, proširila bi se djelatnost 

Centra u pravcu stvaranja pretpostavki za širi djelokrug rada u budućnosti, osnovalo bi se 

Stručno vijeće kao savjetodavno tijelo u koje bi svaki osnivač imenovao jednog predstavnika 

a koje bi davalo stručne prijedloge i mišljenja Upravnom vijeću, došlo bi do smanjenja broja 

članova Upravnog vijeća sa 16 na 5 članova, te bi se izmijenile ovlasti vezane za raspolaganje 

imovinom na način da se poveća vrijednost imovine kojom bi bili ovlašteni samostalno 

raspolagati Ravnatelj i Upravno vijeće. 

 U raspravi su sudjelovali g. Dubravko Grbac i predsjednik Ivan Crnković. 

Nakon rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim glasom, budući da je g. Dubravko 

Grbac tražio izuzeće od glasovanja jer je zaposlen u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj 

PGŽ, usvojena sljedeća 

 

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Centra 

za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije 

 



8 

 

1) Ovom Odlukom prihvaća se  Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni 

razvoj  Primorsko-goranske županije od 20. veljače 2018. godine koji čini sastavni dio 

ove Odluke, ali nije predmet objave u „Službenim novinama Općine Skrad“. 

 

 

  

Zaključeno u 19,20 sati. 

  

 

 

 

 

 

 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 

Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 

                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec. 


