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Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 

29. svibnja 2018. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 

 

Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Tonček Kezele, Anton Mance, Katarina Bertović, 

               Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Dušan Štimac 

 

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

                         načelnika, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog 

                         priopćavanja 

 

Opravdano odsutni: Ivana Poljančić, Beljan Željko Grgurić 

 

Neopravdano odsutni: Milivoj Rupe 

 

Zapisničar: Nikolina Crnković Đorđević 

 

 

 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. Anton Mance postavlja pitanje kada će se asfaltirati cesta za Zeleni vir. 

 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je cesta popravljena, poravnata i povaljana te bi 

trebalo ubrzo pristupiti asfaltiranju udarnih rupa u dijelu prema Pucku i asfaltirati parkiralište 

gdje je postavljena i nova rasvjeta, te će se izraditi projektna dokumentacija i ishoditi 

građevinska dozvola za rekonstrukciju ceste Skrad – Zeleni vir. 

 G. Dušan Štimac iznosi da je primijetio da se na parkiralištu nalaze neregistrirani 

automobili te ga interesira da li će se nešto poduzeti da ih se ukloni. 

 Načelnik Damir Grgurić odgovara da će komunalni redar poduzeti radnje da ih se 

ukloni, a među ostalima treba ukloniti i stari općinski auto kojeg bi trebali prodati što je dosta 

teško jer je procijenjena vrijednost visoka i nitko ga ne želi kupiti, te ujedno napominje da je 

dosta automobila uklonjeno u proljetnoj akciji sakupljanja krupnog otpada. 

 Dipl.teol. Katarinu Bertović interesira da li će se pristupiti obnovi igrališta kod škole, 

te da li će se obnoviti dječje igralište kod vrtića. 

Načelnik Damir Grgurić se slaže da je igralište u dosta lošem stanju te je u planu da se 

u budućnosti izgradi sportska dvorana koji projekt je i prijavljen na Ministarstvo graditeljstva, 

dok će se igralište kod vrtića obnoviti i urediti kroz 10-20 dana. 

G. Dubravko Grbac postavlja pitanje na koji način će se riješiti „ružnije slike“ u 

Skradu - srušena nadstrešnica na kraju Vrajžeg prolaza i srušena skulpturu „Tunela“ u parku. 

Načelnik Damir Grgurić odgovara da se kućica srušila ove zime od snijega i treba ju  

zamijeniti novom koja je već napravljena, dok će se za sanaciju skulpture kontaktirati 

Goranska kiparska radionica i njen autor. 

Načelnik Damir Grgurić iznosi da postoji problem još od zime sa šajarom obitelji 

Grgurić, te da su se stvorili uvjeti da ga se sanira i predlaže da Igor Bukovac stupi u kontakt s 

obitelji, kako bi se taj problem riješio, sa čim su se vijećnici složili. 

  

 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
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D n e v n i   r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 

2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2017.g. 

4. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2018.g. 

5. Plan gospodarenja otpadom Općine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine 

6. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2018.g. 

7. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2018.g. 

8. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda 

9. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja 

Općine Skrad sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) 

10. Danijel Bertović, Skrad, Zahtjev za otkup dijela zemljišta na k.č.br. 4367/1 k.o. 

Divjake 

11. Grgurić Zlatko, Zagreb, Zahtjev za kupnju k.č.br. 8777/9 k.o. Divjake 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

 

Točka 1. 

 

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 

 

 

 Točka 2. 

 

Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) propisana obveza 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće 

akte s odredbama zakona. Predloženom Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Skrad izvršene su izmjene Poslovnika u skladu sa prije spomenutim 

Zakonom. 

 Bez rasprave jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad. 

 

 

  Točka 3. 

 

           Ukupni prihodi Proračuna za 2017. godinu bili su planirani u iznosu 4.891.511,00 kn, a 

ostvareni su u iznosu od 4.734.597,33 kn odnosno 97%, dok su rashodi bili planirani u iznosu 

od 5.019.411,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.193.362,85 kn odnosno 84%. Manjak 

ostvarenih prihoda poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za 2017. 

godinu u iznosu od 53.322,11 kuna Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u 2018. 

godini. 

Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je usvojen  
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Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Skrad za 2017. godinu. 

 

 

Točka 4. 

 

  Tekuća proračunska pričuva je za 2018. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, 

koja u razdoblju od 01.01. do 31.03.2018. godine nisu korištena. 

  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 

za razdoblje  01.01. – 31.03.2018. godine. 

 

1) U razdoblju od 01.01. - 31.03.2018. godine nisu korištena sredstva tekuće 

proračunske pričuve. 

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

razdoblje 01.01. – 31.03.2018. godine. 

 

 

Točka 5. 

 

Tvrtka «Eko Adria» d.o.o. Pula izradila je Plan gospodarenja otpadom Općine Skrad 

za razdoblje 2018.-2023. godine u kojem su posebno obrađeni: analiza i ocjena stanja i 

potreba u gospodarenju otpadom na području Općine, uključujući i ostvarenje ciljeva, podaci 

o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada 

te ostvarivanju ciljeva, podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za 

gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih 

otpadom, podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, mjere potrebne za 

ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-

informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće mjere za gospodarenje otpadom, 

opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere prikupljanja miješanog 

biorazgradivog komunalnog otpada, mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira,metala, 

stakla i plastike te krupnog komunalnog otpada, popis projekata važnih za provedbu plana, 

organizacijski aspekti, izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom i rokovi i nositelji izvršenja Plana. 

Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje o promjenama koje su nastale u odnosu na Plan 

gospodarenja otpadom Općine Skrad koji je dostavljen vijećnicima, a odnose se na mobilno 

reciklažno dvorište, odnosno u tekstu Plana gospodarenje otpadom riječi „reciklažno dvorište“ 

zamijenjene su sa „mobilno reciklažno dvorište“, gdje je to bilo potrebno.  

 Bez rasprave je jednoglasno usvojen  

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Skrad  

za razdoblje 2018.-2023. godine 

 

 

Točka 6. 

  

U Proračunu Općine Skrad za 2018. godinu se za provedbu Programa javnih potreba 

Općine Skrad u kulturi za 2018. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 152.000,00 kuna i to: 

25.000,00 kn za KUD «Zeleni vir» Skrad, 22.000,00 za Mjesnu knjižnicu, 20.000,00 kn za 

Udrugu «Skradska žena» i 85.000,00 kn za turističku promidžbu i kulturna događanja, dok se 
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u svrhu zaštite spomenika kulture predviđaju sredstva u iznosu od 8.000,00 kn donacije 

vjerskoj zajednici. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 

 

Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2018. godinu. 

 

 

Točka 7. 

 

U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2018. godinu sportskim 

udrugama se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 136.500,00 kuna i to: 5.000,00 kn za 

Šah školu «Goranka» Ravna Gora, 21.500,00 kn za  KK «Polet», 13.000,00 kn za KK 

«Skrad», 55.000,00 kn za NK «Polet», 7.000,00 kn za PD «Skradski vrh» i 35.000,00 kn za 

SK «Polet»,  a za sufinanciranje njihovih programa/projekata. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 

 

Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2018. godinu. 

 

 

Točka 8. 
 

           Budući da je dosadašnjim članovima Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda istekao mandat, potrebno je donijeti novu Odluku o imenovanju 

Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

Bez rasprave jednoglasno je usvojena 

 

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu  

šteta od elementarnih nepogoda 

 

1) U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području 

Općine Skrad imenuju se: Josip Crnković, Skrad, Školska 14, Anton Mance, Skrad, 

Selska 14, Josip Grgurić, Skrad, Goranska 27, Danijel Bertović, Skrad, Selska 6, Saša 

Gorupić, Skrad, Tuška 5 i Igor Bukovac, Skrad, J.Blaževića-Blaža 14. 

 

 

Točka 9. 

  

Odluku o izradi usklađenja prostornog plana uređenja Općine Skrad sa Zakonom o 

prostornom uređenju (NN 153/13) je Općinsko vijeće Općine Skrad donijelo 2016. godine, te 

ju je potrebno staviti van snage, budući je Vijeće prošle godine donijelo Odluku o izradi II. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad, kojom će se Prostorni plan pored 

izmjena i dopuna uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju. 

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

usvojena 

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi usklađenja prostornog plana  

uređenja Općine Skrad sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13). 
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 Točka 10. 

 

G. Danijel Bertović iz Skrada podnio je zamolbu za otkup dijela zemljišta u sklopu 

k.č.br. 4367/1 k.o. Divjake u dužini od cca 20m i širine od cca 23m, koja je susjedna s k.č.br. 

4367/29 koja je u njegovom vlasništvu, budući da planira pokrenuti privatni projekt u 

djelatnosti turizma. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena  

 

Odluka 

 

1) G. Danijelu Bertoviću iz Skrada, Selska 6 odobrava se kupnja dijela k.č.br. 4367/1 k.o. 

Divjake (u dužini od cca 20 m i širine cca 23 m) 

2) Prije prodaje zemljišta treba izvršiti parcelaciju k.č.br. 4367/1 k.o. Divjake te 

procijeniti vrijednost nekretnine. 

3) G. Danijela Bertovića potrebno je upoznati da kupac snosi sve troškove oko stjecanja 

vlasništva, kao i podmirenje troškova parcelacije i procjene nekretnine. 

 

 

Točka 11. 

 

 G. Zlatko Grgurić iz Zagreba podnio je zamolbu za kupnju k.č.br. 8777/9 k.o. Divjake 

koja je u stvari „stari put“ i nalazi se u naselju Hlevci, a koja graniči s k.č.br. 6177 koja je u 

njegovom vlasništvu.  

 Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena   

 

Odluka 

 

1) G. Zlatku Grguriću iz Zagreba, Tućanova 1/A odobrava se kupnja dijela k.č.br. 8777/9 

k.o. Divjake u širini njegove k.č.br. 6177 k.o. Divjake po cijeni od 100,00 kn/m2 

(prema procijenjenoj vrijednosti nekretnina broj 440/16-PROM) . 

2) Prije prodaje zemljišta treba donijeti odluku o isključenju iz opće uporabe puta, te 

izvršiti parcelaciju k.č.br. 8777/9. 

3) G. Zlatka Grgurića potrebno je upoznati da kupac snosi sve troškove oko stjecanja 

vlasništva, kao i podmirenje dijela  troškova parcelacije. 

 

 

 

 

Zaključeno u 18,45 sati. 

  

 

 

 

 

 

Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 

Nikolina Crnković Đorđević                                                                    Općinskog vijeća 

                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec. 


