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Z A P I S N I K 
 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
27. srpnja 2018. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 19,30 sati 

 
 
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Anton  
               Mance, Milivoj Rupe, Katarina Bertović, Željko Grgurić, Dušan Štimac 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog  
                         načelnika, Vjekoslav Pintar – predstavnik sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Saša Gorupić, Dubravko Grbac 
 
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. 
 Dipl.teol. Katarina Bertović postavlja pitanje da li se što pokrenulo u vezi uređenja 
dječjeg igrališta kod stare škole. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je izabran izvođač (Stribor oprema), projekt 
iznosi ukupno oko 85.000,00 kn, te da sve sprave imaju atest, a dosadašnje sprave će se 
izmjestiti na prostor na Šiljaru i dopuniti još nekim novim spravama za rekreaciju. 
 Ing. Tonček Kezele postavlja pitanje, budući da se u medijima dosta spominju Zakon 
o brdsko-planinskim područjima i da li je on usvojen i kako će se u budućnosti odraziti na 
lokalnu samoupravu. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je Općina Skrad novim Odlukom o 
razvrstavanju JLS uvrštena u četvrtu skupinu razvijenosti te da sada puno lakše prolazimo na 
natječajima, iako smatra da smo još dosta zakinuti u tome svemu, jer bi natječaji trebali biti 
posebno raspisani samo za brdsko-planinska područja ili samo za potpomognuta područja, a 
ne za sva područja zajedno. Ujedno ističe da bi Država trebala pomoći ljudima koji tu žive, 
konkretno u vidu nekih olakšica, te bi oni trebali imati koristi što žive u ovom kraju. 

 
 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
 

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad 
3. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2018.g. 
4. Program proslave Dana Općine Skrad 2018.g.   
5. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2018.g. 
6. Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu 
7. Odluka o ishođenju građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane u Skradu 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Točka 1. 
 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 
 
 

 Točka 2. 
 

Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je u Statutu Općine Skrad potrebno izvršiti 
sljedeće izmjene:  

U članku 4., stavak 4. mijenja se i glasi: „Na temelju mjerila propisanih općim aktom 
Općinskog vijeća, općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama 
radi promicanja interesa Općine.“ 
 U članku 21., stavku 2. brišu se riječi „u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li 
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini Skrad“. 
 U članku 77., stavku 1., iza riječi „načelnik“ briše se „zarez“, stavlja se „točka“ i brišu 
se riječi „te na njegov prijedlog Općinsko vijeće“.  
 Stavak 2. mijenja se i glasi „Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće može 
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog 
odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“  

 Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad. 
 
 
  Točka 3. 

 
  Tekuća proračunska pričuva je za 2018. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, 
koja u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine nisu korištena. 
  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. – 30.06.2018. godine. 

 
1) U razdoblju od 01.01. - 30.06.2018. godine nisu korištena sredstva tekuće 

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

razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine. 
 
 

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

2018. godine. 14. srpnja je već održan Festival malina u Zelenom viru, a 21. srpnja su također 
u Zelenom viru održani „Foto doručak“ i Natjecanje u pripremi kotlića. 28. srpnja će se u 
organizaciji Udruge mladih „Initium“ organizirati koncert „WOODROCK“ na Skradskoj 
dragi. 04. kolovoza planira se organizirati malonogometni 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. 10. kolovoza održala bi se svečana 
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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». Nakon nastupa KUD-a bilo bi otvorenje izložbe Željka 
Delača. Prije svečane sjednice bilo bi polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja Križ i 
na grob Josipa Blaževića-Blaža. 11. kolovoza bi se u Domu kulture održalo Otvoreno 
prvenstvo Gorskog kotara u šahu, istog bi se dana u Kuglani organizirao turnir u kuglanju, 
dok bi se 12. kolovoza na Skradskoj dragi organizirale dječje igre. Istog dana navečer, u 
Domu kulture planira se održavanje koncerta Muške klape „Kastav i Ženske klape „Kastav“. 
Pučka proslava na gornjem parkiralištu održala bi se 14. kolovoza, dok bi se 15. kolovoza, na 
blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na Nebo održala Sveta misa na Skradskom vrhu, 
te bi se organiziralo druženje uz domjenak za hodočasnike i goste na Hribcu. 19. kolovoza 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, 25. kolovoza bi se u 
Domu kulture organizirao „Pub-kviz“, a 26. kolovoza održala bi se Sveta misa na Slemenu u 
čast „Sv. Bartola“, čime bi i završio program proslave Dana Općine Skrad 2018. godine. 

Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se manifestacije „Festival malina“, „Foto 
doručak“ i Natjecanje u pripremi gulaša u kotliću brišu iz Programa proslave Dana Općine, 
načelnik Damir Grgurić izvješćuje da se nakon svečane sjednice planira otvorenje mlina na 
izvoru rijeke Dobre, dok g. Anton Mance iznosi da će se turnir u kuglanju organizirati 10. 
umjesto 11. kolovoza. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dušan Štimac, s navedenim izmjenama 
je jednoglasno usvojen      

 
Program proslave Dana Općine Skrad za 2018. godinu. 

 
 
Točka 5. 
 
Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 25. 

srpnja 2018. godine razmotrio prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javnog poziva 
za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristigla su dva prijedloga i to: 
1) g. Tonček Kezele dostavio je prijedlog kojim predlaže da se direktoru Elektroprimorja  
    Rijeka g. Vitomiru Komenu dodijeli općinsko priznanje za veliki doprinos u najtežim  
    elementarnim nepogodama (ledena kiša, snijeg, olujni vjetar) u obnovi uništene  
    elektroenergetske mreže i objekata i provedbi kapitalnih projekata na elektrifikaciji od  
    interesa za Općinu Skrad (područje Zelenog vira i javne rasvjete) 
2) općinski načelnik Damir Grgurić dostavio je prijedlog kojim predlaže da se općinska  
    priznanja dodijele: 
    a) Planinarskom društvu „Skradski vrh“ Skrad, povodom 85-te godišnjice rada i djelovanja,  
        za osobit doprinos razvoju tjelesne kulture te zaštite i unaprjeđivanja prirodnog okoliša  
        na području Općine Skrad; 
   b) Kinološkom društvu Skrad, povodom 15-godišnjice rada i postojanja Društva, za  
        značajan doprinos u promoviranju kinologije. 
   c) gđi. Nadi Podnar, za 50 godina volonterstva u crkvenom zboru; 
   d) župniku vlč. Stjepanu Porkulabiću, povodom 40-godišnjice bogoslužja, za osobit  
       doprinos razvoju kršćanske vjerske zajednice na području Općine Skrad. 
Odbor predlaže da se svim predloženima dodijele javna priznanja i nagrade i to: 

1) POVELJA S NOVČANOM NAGRADOM: Planinarskom društvu „Skradski vrh“ 
Skrad i Kinološkom društvu Skrad  

2) POHVALNICA: gđi. Nadi Podnar i župniku vlč. Stjepanu Porkulabiću 
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3) ZAHVALNICA: direktoru Elektroprimorja Rijeka g. Vitomiru Komenu  
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dušan Štimac i ing. Tonček Kezele sa 8 

glasova za i 1 protiv usvojena je 
 

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2018. godinu 
 
 

Točka 6. 
  

Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se i dalje koriste kreditna sredstva, te da se 
donese odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu i Erste banci 
podnese zahtjev za korištenje istog, u iznosu od 150.000,00 kn. 
 Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o korištenju kratkoročnog 
okvirnog kredita po poslovnom računu. 

 
1) Općinsko vijeće Općine Skrad donosi odluku o podnošenju zahtjeva Erste banci d.d.  
    Rijeka, za korištenje kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu u iznosu od  
    150.000,00 kuna s rokom korištenja od godine dana. 
2) Saldo računa na dan 31.12.2018. godine mora biti pozitivan ili jednak nuli. 
3) Ostali uvjeti biti će definirani Ugovorom o korištenju kredita između Erste banke d.d. i  
    Općine Skrad. 
4) Ovlašćuje se Općinski načelnik da može potpisati Ugovor iz članka 3. ove Odluke. 

 
 

Točka 7. 
 

 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da će se u studenom ove godine raspisati natječaj 
za prirodnu baštinu na koji bi kandidirali projekte: hotel Zeleni vir, vidikovac na Periću, 
uređenje stare škole u Divjakama i izgradnju sportske dvorane. Načelnik Damir Grgurić 
pojašnjava da su, što se tiče izgradnje sportske dvorane, neke predradnje izvršene, te se čeka 
suglasnost PGŽ za pravo građenja, te bi Vijeće sada trebalo donijeti odluku o pokretanju 
postupka ishođenja građevinske dozvole. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Željko Grgurić i ing. Tonček Kezele, 
jednoglasno je usvojena  
 

Odluka 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da se pokrene postupak ishođenja 
građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane u Skradu. 

 
 
 

Zaključeno u 20,05 sati. 
 
 
Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                              Općinskog vijeća 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec. 


