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Z A P I S N I K 
 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
30. rujna 2020. godine u Domu kulture u Skradu s početkom u 18,00 sati 

 
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Milivoj  
                Rupe, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan  
                Štimac 
 
Ostali nazočni: Barbara Renka - predstavnik sredstava javnog priopćavanja,  
 
Opravdano odsutni: Zdravko Grgurić, Damir Grgurić - općinski načelnik, 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. Dušana Štimca interesira da li mlin radi, da li je u funkciji, da li melje i da li se 
može doći na mlin samljeti žitarice, te da li su sprave na Šiljaru atestirane ili su samo 
postavljene. 

Predsjednik Ivan Crnković odgovara da je mlin u funkciji, ali se ne može uklopiti u 
turističku ponudu, jer bi netko u mlinu stalno trebao raditi, jedino kada bi došle veće grupe, 
može netko doći otvoriti, te da je mlin namijenjen u turističke svrhe, a ne da se koristi za 
pojedince. Predsjednik Ivan Crnković ujedno odgovara da sprave na Šiljaru ne bi mogli 
postaviti da nemaju sve ateste. 

G. Saša Gorupić također iznosi da je mlin u funkciji, samo ga iza svakog korištenja 
trena očistiti da ne zapljesnivi za što bi trebalo nekoga zadužiti, ako se misli tako koristiti. 

Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan smatra da je šteta da mlin tako stoji, jer ima 
planinara i drugih turista koji obilaze Skrad, te ju interesira da li se mlin ipak ne neki način 
može staviti u turističku ponudu i da li se može zadužiti nekoga da pokaže mlin kada bude 
zainteresiranih, da pokaže kako mlin radi, ali bez meljenja žitarica. Doc.dr.sc. Ivana Poljančić 
Beljan predlaže da se mlin uvrsti u turističku ponudu i da se nađe čovjeka koji bi u mlinu 
radio. 

Predsjednik Ivan Crnković smatra da bi bilo dobro da se mlin uvrsti u turističku 
ponudu na proljeće kada bude osnovana Turistička zajednica Gorskog kotara. 

G. Dubravko Grbac iznosi da je u Jaslama, Zakrajcu i na Planini sreo turiste koji su se 
pogubili jer nisu dovoljno jasno postavljene oznake za Zeleni vir, te bi na to trebalo ukazati  
Turističkoj zajednici ili nekome tko je već za to zadužen.   

Predsjednik Ivan Crnković odgovara da će se primjedba proslijediti Pins-u ili JU 
„Priroda“.      

Oec. Milivoj Rupe iznosi da kako se koja tabla sruši, samo je se digne i prisloni i nema 
postavljanja novih tabli nakon starih. 

G. Saša Gorupić postavlja pitanje zašto se tabla - plan Skrada ne postavi na staro 
mjesto, jer već neko vrijeme stoji zavezana za kuglanu. 
 Jednoglasno je usvojen sljedeći  
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ZAKLJUČAK 
 

1) Potrebno je snimiti situaciju na terenu, te promijeniti table i poboljšati turističke 
oznake za Zeleni vir i ostale oznake. 

 
Doc.dr.sc. Ivanu Poljančić Beljan interesira kako napreduju radovi na cesti Skrad -

Zeleni vir, na što predsjednik Ivan Crnković odgovara da se krenulo s radovima, a izvršiti će 
se za novce koje smo dobili od Ministarstva regionalnog razvoja. 

Dipl.teol. Katarina Bertović postavlja pitanje da li su odobrena sredstva za Društvo 
naša djeca Skrad, na što g. Anita Rački odgovara da je predsjednica Nikolina Crnković 
Đorđević obaviještena da dođe potpisati ugovor.   

G. Dubravko Grbac postavlja pitanje kakva je epidemiološka situacija u Općini Skrad. 
Predsjednik Ivan Crnković, ujedno kao i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Skrad 

odgovara da Županija postavlja nekakvu odgovornost, traži od Stožera da vrši kontrolu u 
dućanima i kafićima da li se svi pridržavaju epidemioloških mjera, traže da im se dostave 
podaci o broju zaraženih osoba i osoba u samoizalaciji i dr., a Stožer Općine službeno od 
nikoga ne dobiva nikakve podatke. Predsjednik Ivan Crnković smatra da je Stožer izgubio 
smisao i da bi trebao znati sve podatke te da neće biti dobro dokle god se ne bude počelo 
kažnjavati zbog nepridržavanja mjera. 

Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan postavlja pitanje da li Općina ima saznanja da li se 
prodaje objekt restoran Zeleni vir. 

G. Saša Gorupić iznosi da je na internetu oglas za prodaju tog objekta, te ga interesira 
da li se vlasniku može uz komunalnu naknadu naplatiti košnja i održavanje živice. 

G. Dubravko Grbac iznosi da postoji Odluka o komunalnom redu koju treba i 
provoditi, isto kao i za poljoprivredno zemljište, stanje je bolje na području općina gdje 
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj vrši kontrolu održavanja poljoprivrednih područja. 

Na prijedlog predsjednika Ivana Crnkovića usvojen je sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

1) Potrebno je ispitati da li vlasnik objekta restoran Zeleni vir u Skradu plaća komunalnu 
naknadu, te ukoliko ne plaća da mu se počne naplaćivati, temeljem Odluke o 
komunalnoj naknadi. 

2) Temeljem Odluke o komunalnom redu, potrebno je vlasniku istog objekta naplatiti i 
održavanje njegovih površina. 

 
 

 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
  

D n e v n i  r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika s 21. Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2020.g. 
3. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2020.g. 
4. Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu 
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu JUO Općine Skrad  
6. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2020. godinu 
7. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2020. godinu 
8. PGŽ Županijska skupština, Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

Županijskog suda u Rijeci 
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Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
 Točka 1. 
 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 
usvojen. 

 
 
 Točka 2. 

 
Prihodi proračuna Općine Skrad su u 2020. godini planirani u iznosu od 7.604.200,00 

kn, a u razdoblju od 01.01. do 30.06.2020. godine su ostvareni u iznosu od 1.816.018,73 ili 
24%. Ukupni rashodi su u istom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.644.540,66 kn ili 21%, dok 
su za 2020. godinu rashodi planirani u iznosu od 7.764.200,00 kn. 

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad 
za 2020. godinu. 

 
 

Točka 3.  
 

  Tekuća proračunska pričuva je za 2020. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, a 
u razdoblju od 01.01. do 30.06. ta sredstva nisu korištena. 
  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. – 30.06.2020. godine 

 
1) U razdoblju od 01.01. - 30.06.2020. godine nisu korištena sredstva tekuće 

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

razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine. 
 

 
Točka 4. 

 
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da se predloženom Odlukom o korištenju 

kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu predlaže da Općina Skrad i dalje koristi 
kreditna sredstva ali u većem iznosu nego prošle godine tj. u iznosu od 500.000,00 kn. 
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se donese odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog 
kredita po poslovnom računu i Erste banci podnese zahtjev za korištenje istog. 
 Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojena  
 

O D L U K U 
o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu 
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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 
500.000,00 kuna s rokom korištenja od godine dana. 

2) Uvjeti korištenja kratkoročnog kredita biti će definirani Ugovorom o korištenju kredita 
između Erste banke d.d. i Općine Skrad. 

3) Ovlašćuje se Općinski načelnik da može potpisati Ugovor iz članka 2. ove Odluke. 
 

 
 Točka 5. 

 
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Odluku o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad ("Službene novine Općine Skrad" broj 
7/16) potrebno uskladiti sa Zakonom, te je potrebno izvršiti sljedeće izmjene: 
- mijenja se odredba članka 2. na način da ista sada glasi: "Jedinstveni upravni odjel  
  ustrojava se ovom Odlukom radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga  
  Općine Skrad kao i povjerenih poslova državne uprave." 
- mijenja se odredba članka 4. Odluke iz članka 1. na način da ista sada glasi: "Na  
  zgradi u kojoj je sjedište Općine Skrad mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži:  
  grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija,  
  Općina Skrad, Jedinstveni upravni odjel, Josipa Blaževića Blaža 8, Skrad«." 
- mijenja se odredba članka 5. stavka 2. Odluke iz članka 1. na način da ista sada glasi:    
  "U obavljanju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel koristi pečat koji  
  sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska« naziv Primorsko-goranska  
  županija« naziv »Općina Skrad« naziv »Jedinstveni upravni odjel» adresa »Josipa  
  Blaževića Blaža 8, Skrad»." 
- briše se odredba članka 6. 
- mijenja se odredba članka 12. stavka 3. Odluke iz članka 1. na način da ista sada glasi: 
  "Uvjeti i postupak za imenovanje pročelnika, te njegova prava, ovlasti i odgovornosti  
  uređeni su Pravilnikom iz stavka 1. članka 10. ove Odluke." 
- mijenja se odredba članka 14. Odluke iz članka 1. na način da ista sada glasi:     
  "Usmjeravanje djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz  
  njegovog samoupravnog djelokruga, odnosno povjerenih poslova državne uprave, a i  
  nadzor nad radom Jedinstvenog upravnog odjela, u ovlasti su načelnika." 
- mijenjaju se odredbe članka 16. stavaka 1. i 2. Odluke iz članka 1. na način da iste  
  sada glase:  
  "Načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti V.  
  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine  
  Skrad.  
  Do donošenja akta iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o unutarnjem  
  redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad, Klasa: 023-01/10-01/3, Ur.broj:  
  2112/04-10-01-01 od dana 20. rujna 2010. godine s I., II., III. i IV. izmjenom i  
  dopunom, osim u dijelu u kojem je u suprotnosti s ovom Odlukom." 
 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je 
usvojena   
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad 
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Točka 6. 
 
U Proračunu Općine Skrad za 2020. godinu se za provedbu Programa javnih potreba 

Općine Skrad u kulturi za 2020. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna i to: 
10.000,00 kn za KUD «Zeleni vir» Skrad, 22.000,00 za Mjesnu knjižnicu, 8.000,00 kn za 
Udrugu «Skradska žena» i 85.000,00 kn za turističku promidžbu i kulturna događanja, dok se 
u svrhu zaštite spomenika kulture predviđaju sredstva u iznosu od 8.000,00 kn donacije 
vjerskoj zajednici. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac je sa 9 glasova za i 1 
suzdržanim usvojen  

 
Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2020. godinu. 

 
 
Točka 7. 
 
U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2020. godinu, sportskim 

udrugama se za sufinanciranje njihovih programa/projekata osiguravaju sredstva u ukupnom 
iznosu od 115.500,00 kuna i to: 5.000,00 kn za Šah školu «Goranka» Ravna Gora, 20.500,00 
kn za  KK «Polet», 14.000,00 kn za KK «Skrad», 30.000,00 kn za NK «Polet», 6.000,00 kn 
za PD «Skradski vrh» i 40.000,00 kn za SK «Polet». 

Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2020. godinu. 
 

 
 Točka 8. 

 
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja PGŽ još jednom je dostavio 

dopis kojim od Općinskog vijeća traži da dostavi prijedlog sudaca porotnika Županijskog 
suda u Rijeci, a koji moraju zadovoljiti određene uvjete kao što su: mora biti punoljetan 
hrvatski državljanin, ne smije biti član niti jedne političke stranke, ne smije obavljati 
odvjetničku ili javnobilježnički službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora 
trgovačkog  društva ili druge pravne osobe i dr. 

Prijedloga od strane vijećnika nije bilo. 
 

 
 

Zaključeno u 18,45 sati. 
 
 
 
 
Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                              Općinskog vijeća 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec. 


