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I. Općinski načelnik
3.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Skrad («Službene
novine Primorsko-goranske županije» broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i
7/18-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Skrad donio je
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU SKRAD U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Skrad (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i
namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2020. godine.
Članak 2.
Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,
- potrebu za prijmom službenika i namještenika u službu na određeno radno vrijeme, te potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno radno vrijeme za 2020. godinu,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2020. godinu.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na
određeno radno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno radno vrijeme i potreban broj
vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2020. godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi u privitku i čini sastavni
dio ovog Plana prijma.
Članak 4.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u «Službenim novinama Općine Skrad“.
KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2112/04-20-01-01
Skrad, 06. ožujka 2020.

Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE SKRAD ZA 2020.GODINU
Sistematizirana
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4.
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18
i 118/18), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“
broj 3/17) te članka 47. Statuta Općine Skrad („Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i 7/18 – pročišćeni
tekst), po prethodno pribavljenom mišljenju Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/20-04/24; URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3 od 28. veljače 2020.)
Općinski načelnik Općine Skrad dana 06. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
da nije potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Skrad
I.
Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Ocjena) II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Skrad (u daljnjem tekstu: Plan) proveden je temeljem Odluke o provedbi postupka
Ocjene KLASA: 351-01/19-01/5 URBROJ: 2112/04-19-01-03 od 4. travnja 2019.
Postupak Ocjene proveo je Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.
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II.
Razlozi za pokretanje izrade plana su sljedeći:
Općina Skrad obuhvaća veliku površinu s velikim brojem relativno malih i disperziranih naselja. Takva
prostorna struktura iznimno je nepovoljna jer otežava i poskupljuje uređenje građevinskog zemljišta i njegovo
opremanje osnovnom infrastrukturom. Značajan dio naselja je u procesu depopulacije a neka su i potpuno napuštena.
Osnovni javni sadržaji kao što su školstvo i zdravstvo dostupni su samo u središnjem naselju a u ostalim malim
naseljima nema nikakvih mogućnosti za njihovo organiziranje.
III.
Nositelj izrade Plana je Općina Skrad. Izrađivač Plana je tvrtka Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba.
Ciljevi izrade Plana su sljedeći:
 Usklađenje plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18)
 Usklađenje plana s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) u smislu
georeferenciranja grafičkog dijela Plana u službeni koordinatni sustav Republike Hrvatske (HTRS96/TM)
 Usklađenje plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SNPGŽ 32/13),
 Usklađenje plana sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela,
 Korekcija i sistematizacija odredbi za provođenje postojećeg Plana sukladno obvezama Zakona o prostornom
uređenju, obzirom na uočene nedostatke, u svrhu stvaranja, odnosno jasnijeg definiranja prostorno planskih
uvjeta za zadržavanje u prostoru i rekonstrukciju izgrađenih građevina, te realizaciju novih zahvata u
prostoru, kako bi se olakšala primjena i provođenje Plana,
 Usklađenje odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru,
 Izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je to
moguće prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17),
 Ispravak greške u grafičkom dijelu Plana u smislu vraćanja statusa građevinskog područja naselja česticama
na području Iševnica unutar k.o. Brod na Kupi,
 Preispitati namjene površina unutar građevinskih područja naselja,
 Preispitati namjene površina izdvojenih građevinskih područja izvan naselja,
 Revizija potrebe izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) unutar obuhvata Plana te eventualna korekcija
obuhvata istih,
 Definiranje lokacije i uvjeta izgradnje reciklažnog dvorišta prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
(NN 94/13),
 Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mrežne infrastrukture (E-županija) na području Općine Skrad,
 Druge manje korekcije Plana i uklanjanje tehničkih nedostataka
IV.
U postupku ocjene Upravni odjel uputio je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa, zahtjeve za davanje mišljenja o potrebi
strateške procjene slijedećim javnopravnim tijelima:
1. Javna ustanova Priroda, Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima u Primorsko-goranskoj županiji,
Grivica 4, 51000 Rijeka
2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3,
51000 Rijeka
3. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000
Rijeka
5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Slogin kula
2, 51000 Rijeka
6. Komunalac za vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., Supilova 173, 51300 Delnice
7. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka
V.
Temeljem upućenog zahtjeva mišljenja su dostavila sljedeća javnopravna tijela:
1. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice
2. Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Supilova 173, 51300 Delnice
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000
Rijeka
4. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3,
51000 Rijeka
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5.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Slogin kula
2, 51000 Rijeka
Ostala pozvana javnopravna tijela nisu odgovorila na zahtjev.
VI.
Od 7 pozvanih javnopravnih tijela 2 nisu odgovorila na zahtjev a 5 javnopravnih tijela je, temeljem uvida u opseg
Plana, dostavila mišljenje da NE TREBA provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Dostava zahtjeva uredno je iskazana s danom 18. travnja 2019. godine te je utvrđeno da je 18. svibnja 2019. godine
istekao rok od 30 dana za izdavanje mišljenja. Stoga se sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra
da nadležna tijela ne zahtijevaju provedbu postupka strateške procijene utjecaja na okoliš.
VII.
U granicama obuhvata Plana nalaze se slijedeća područja ekološke mreže NATURA 2000:

područje značajno za ptice POP HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika

područje značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR2001345 Vražji prolaz i Zeleni vir

područje značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR2001351 Područje oko Kupice

područje značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR2001413 Šume kod Skrada

područje značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika
Planom se ne stvaraju okviri za zahvate u građevinskim područjima koji bi mogli imati bilo kakvog utjecaja na vrste
koje nastanjuju područja ekološke mreže.
U postupku Ocjene Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske
županije je 25. travnja 2019. upućen zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti plana za ekološku mrežu. Dostava
zahtjeva uredno je iskazana s danom 26. travnja 2019. godine
Po dobivanju mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o nemogućnosti značajnih negativnih utjecaja na
ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže (KLASA: 612-07/19-30/1544; URBROJ: 517-19-4; od 19. prosinca
2019.) upravni odjel je dao Mišljenje (KLASA: 351-07/19-04/46; URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-9; od 3. siječnja
2020.) da su II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad prihvatljive za ekološku mrežu, te da nije
potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za dokumente
nižeg reda i pojedinačne zahvate koji mogu imati utjecaj na ekološku mrežu, i uz primjenu sljedećih uvjeta zaštite
prirode: za sanitarne i druge otpadne vode iz građevinskih, turističkih i rekreativnih zona osigurati spoj na
kanalizacijski sustav s uređajem za pročišćavanje, odnosno na odgovarajući samostalni uređaj za pročišćavanje;
izbjeći bilo kakvo onečišćenje podzemlja u blizini speleoloških objekata.
VIII.
U provedenom postupku Ocjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne
očekuju značajni negativni utjecaji na bioraznolikost.
Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem mišljenja prikupljenih u postupku Ocjene i sukladno
kriterijima iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš utvrđeno da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Općine Skrad“.
KLASA: 351-01/19-01/5
URBROJ: 2112/04-19-01-17
Skrad, 06. ožujka 2020.
Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl.ing., v.r.

5.
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 6.
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 47. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i 7/18 - pročišćeni tekst),
Općinski načelnik Općine Skrad dana 06. ožujka 2020. godine donosi
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Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Skrad
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Stožer civilne zaštite Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Stožer).
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 2.
Za članove Stožera civilne zaštite Općine Skrad imenuju se:
1. Ivan Crnković (predsjednik Općinskog vijeća) – načelnik Stožera;
2. Natali Ribić (zamjenica Općinskog načelnika) – zamjenik načelnika Stožera;
3. Davor Hilak (HŠ d.o.o. Podružnica Delnice, Šumarija Skrad, upravitelj ) – član;
4. Davorin Jugović (predstavnik HEP ODS d.o.o., Pogon Skrad) – član;
5. Igor Bukovac (referent - komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad) – član;
6. Anita Rački (administrativni referent Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad) - član;
7. Željko Šporer (predstavnik PUZS Rijeka) – član;
8. Marija Skender (predstavnik zdravstvene ustanove) – član;
9. Branko Glad (načelnik Policijske postaje Delnice) – član;
10. Marko Ribić (zapovjednik vatrogasne postrojbe VZ Općine) – član;
11. Toni Butković (predstavnik HGSS Stanice Delnice).
Članak 3.
Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima
Općinski načelnik Općine Skrad.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.
Članak 5.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Skrad
(„Službene novine Općine Skrad“ broj 8/17).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Općine Skrad“.
KLASA: 810-01/20-01/3
UR.BROJ: 2112/04-20-01-01
Skrad, 06. ožujka 2020.
Dostaviti:
1. svim imenovanim članovima Stožera
2. svim imenovanim članovima Stožera
3. Područnom uredu ZiS Rijeka
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana , ovdje

Općinski načelnik
Damir Grgurić, dipl. ing., v.r.
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I. Općinsko vijeće
1.
Na temelju članaka 86., 87. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i
članka 32. Statuta Općine Skrad (Službene novine Primorsko-goranske županije 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene
novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i 7/18-pročišćeni tekst) po prethodno pribavljenom mišljenju Primorskogoranske županije Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša (KLASA: 35101/20-04/24; URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3 od 28. veljače 2020.) danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o
prostornom uređenju i članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Općinsko vijeće
Općine Skrad, na sjednici održanoj 09. ožujka 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad
Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom odlukom pokreće se izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad (Službene novine
Primorsko-goranske županije broj 19/07 i 21/12; u daljnjem tekstu: PPUO).
Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat II. izmjena i dopuna Prostornog plana, ocjenu
stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora
koji će sudjelovati u izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja II.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad.
Pravna osnova za izradu plana
Članak 3.
Postupak izrade i donošenja Izmjena Plana određeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19; u daljnjem tekstu ZPU).
Plan mora biti usklađen s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima
i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) i Prostornim planom Primorsko-goranske
županije (Službene novine Primorsko-goranske županije 32/13, 7/17 i 41/18).
Obuhvat izmjena i dopuna
Članak 4.
Obuhvat Plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Skrad.
Ocjena stanja u obuhvatu
Članak 5.
Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih
potencijala prostora te je Plan potrebno revidirati. Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Skrad uočeni su
određeni nedostaci koji su rezultat promjene Zakona o prostornom uređenju te je potrebna izmjena i dopuna Plana,
kako bi se on uskladio s novim zakonskim odredbama.
Ciljevi izrade izmjena i dopuna plana





Članak 6.
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja
(„Narodne novine“ broj 115/15) u smislu georeferenciranja grafičkog dijela Plana u službeni koordinatni
sustav Republike Hrvatske (HTRS96/TM)
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13),
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa zahtjevima nadležnih institucija
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Korekcija i sistematizacija odredbi za provođenje postojećeg Plana sukladno obvezama Zakona o
prostornom uređenju, obzirom na uočene nedostatke, u svrhu stvaranja, odnosno jasnijeg definiranja
prostorno planskih uvjeta za zadržavanje u prostoru i rekonstrukciju izgrađenih građevina, te realizaciju
novih zahvata u prostoru, kako bi se olakšala primjena i provođenje Plana
Usklađenje odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u prostoru
Izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i gdje je
to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju
Ispravak greške u grafičkom dijelu Plana u smislu vraćanja statusa građevinskog područja naselja
česticama na području Iševnica unutar k.o. Brod na Kupi
Preispitati namjene površina unutar građevinskih područja naselja
Preispitati namjene površina izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
Revizija potrebe izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) unutar obuhvata Plana te eventualna
korekcija obuhvata istih
Definiranje lokacije i uvjeta izgradnje reciklažnog dvorišta prema Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mrežne infrastrukture (E-županija) na području Općine Skrad
Druge manje korekcije Plana i uklanjanje tehničkih nedostataka.

Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana
Članak 7.
U izradi Plana koristit će se sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene
posebnim propisima.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad izradit će se na topografskom planu u mjerilu 1:25000
i katastarskom planu u mjerilu 1:5000.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog
uređenja.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge
propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će
sudjelovati u izradi prostornog plana
Članak 9.
U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:
1.Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije, 51000 Rijeka,
2.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
3.Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba inspekcijskih poslova, Fiorello la Guardia 13, 51000 Rijeka,
4.Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, Užarska 26 ,
51000 Rijeka,
5.Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb,
6.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
7.Ministarstvo poljoprivrede; Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2, 10000 Zagreb
8.Ministarstvo unutarnjih poslova; Područni ured civilne zaštite Rijeka; Riva 10; 51000 Rijeka
9.Javna ustanova Priroda, Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima u Primorsko-goranskoj županiji,
Grivica 4, 51000 Rijeka,
10. Hrvatske vode, VGI za mali sliv “Gorski kotar”, Starčevićeva 4, 51300 Delnice,
11. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
12. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb,
13. Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
14. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.,Širolina 4, 10000 Zagreb
15. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb
16. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
17. Hrvatske željeznice, Sektor razvoja i planiranja investicija, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
18. HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka, Terenska jedinica Skrad, Goranska 11, 51311 Skrad,
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19. Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Supilova 173, 51300 Delnice,
Rokovi za izradu plana
Članak 10.
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.
Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz
informacijski sustav prostornog uređenja. (čl. 88.)
Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima dostaviti odluku o izradi plana s pozivom da mu u roku od 15
dana dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.)
Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.
Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.
Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva
i Općine. (čl. 96.)
Nositelj izrade dostavit će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim
odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.)
Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)
Javna rasprava trajat će 8 dana. (čl. 98.)
U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana.
Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju
danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasrpave smatrat će se da su suglasna s
prijedlogom plana. (čl. 101.)
Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj
raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.
Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MGiPU, a izvješće o javnoj
raspravi na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i MGiPU. (čl. 102.)
Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.)
Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Županijskom zavodu za prostorno uređenje radi davanja mišljenja o
usklađenosti plana s prostornim planom županije (čl. 107.).
Po dobivanju mišljenja zavoda nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o
čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
Postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš neće se provoditi sukladno Odluci načelnika da za ista nije
potrebna, donesenoj nakon provedene Ocjene o potrebi strateške procjene sukladno s Uredbom o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17).
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje, tijekom izrade i donošenja plana
Članak 11.
U području obuhvata Izmjena Plana do njegovog usvajanja odobrenja za građenje će se izdavati sukladno izrađenim i
važećim Prostornim i urbanističkim planovima.
Izvori financiranja plana
Članak 12.
Izrada plana financirat će se sukladno članku 63. ZPU.
Završne odredbe
Članak 13.
Ova Odluka će se objaviti u Službenim novinama Općine Skrad.
Ova Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno
određenim u članku 10. ove Odluke.
Odluka o izradi Plana dostavlja se Javnoj ustanovi – Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske
županije.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.
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KLASA: 350-01/20-01/1
URBROJ: 2112/04-20-01-01
Skrad, 10. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.

2.
Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj
18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i 7/18-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Skrad na sjednici održanoj 09. ožujka 2020. godine, donijelo je
Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Skrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2020. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2020.
godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 100,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva osigurana u Proračunu za 2020. godinu raspoređuju se kako slijedi:
-

HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI
SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJI HRVATSKE
HRVATSKOJ SELJAČKOJ STRANCI
HRVATSKOJ STRANCI UMIROVLJENIKA

7.200,00 kuna
2.000,00 kuna
1.000,00 kuna
1.000,00 kuna.

Članak 4.
Sredstva raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiro račun
političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.
KLASA: 006-01/20-01/1
URBROJ: 2112/04-20-01-01
Skrad, 10. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.
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3.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/13,
28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i 7/18-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Skrad, na sjednici održanoj 09. ožujka 2020. godine, donijelo je
Odluku o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve
za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine
I.
U razdoblju od 01.01. - 31.12.2019. godine nisu korištena sredstva tekuće proračunske pričuve.
II.
Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01. 31.12.2019. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Skrad».
KLASA: 400-06/19-01/1
URBROJ: 2112/04-19-01-04
Skrad, 10. ožujka 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.

