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II. OPĆINSKO VIJEĆE 
 

2. 
 
Temeljem članka 109. 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 broj 18/13, 28/13 i 
8/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) Općinsko vijeće 
Općine Skrad, na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  

Prostornog plana uređenja Općine Skrad 

I. OPĆE ODREDBE 

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Skrad brišu se članci  od 55. do 183. 
U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Skrad članci od 1. do 54. mijenjaju se tako 
da glase: 

 
Članak 1. 

Donose se II. izmjene i dopune odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Skrad 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 19/07 i 21/12).  
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom „II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Skrad“, kojega je izradio stručni izrađivač plana: Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. iz Zagreba 
(broj elaborata 1908). 
Tekstualni i grafički dio Elaborata Plana uvezani su, ovjereni i potpisani od odgovorne osobe stručnog 
izrađivača plana i predsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad. 
Elaborat Plana sadrži sljedeće priloge: 

1. Obrazloženje plana 
2. Kartografski prikazi: 

 NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA mjerilo 
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 1 : 25000 
2.1. ENERGETSKE MREŽE 1 : 25000 
2.2. POŠTA i ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 1 : 25000 
2.3. VODOVODNA MREŽA 1 : 25000 
2.4. MREŽA ODVODNJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA 1 : 25000 
3. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA PROSTORA 1 : 25000 
4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.b GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.c GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.d GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.e GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.f GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.g GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
4.h GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1 : 5000 
kojima se zamjenjuju svi kartografski prikazi izvornog plana 

3. Odluka o donošenju plana 
4. Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta Plana i podaci o tvrtki izrađivača 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine  

Članak 2. 
Površine u obuhvatu plana razgraničena su na:  

 građevinska područja – površine za razvoj i uređenje naselja 
o građevinska područja naselja  
o građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja   

 prirodna područja 
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o vrijedno obradivo tlo s oznakom P2 
o ostalo obradivo tlo s oznakom P3 
o šume osnovne namjene s oznakom Š1 
o zaštitne šume s oznakom Š2 
o šume posebne namjene s oznakom Š3  
o ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište s oznakom PŠ 

2. Uvjeti za uređenje prostora 

2.1. Građevine i površine od državnog i područnog značaja  

Članak 3. 
Planom su utvrđene sljedeće građevine i površine državnog i područnog značaja: 

Građevine i površine državnog značaja: 
1. Prometne i komunikacijske građevine i površine 
1.1. cestovne građevine 

 državna auto cesta A6; Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7) 
 državna cesta D3; G.P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički Hum – 

Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) 
1.2. željezničke građevine 

 željeznička pruga za međunarodni promet M202; Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka  
1.3. građevine i površine elektroničkih komunikacija 

 međunarodni i međužupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim 
građevinama 

 elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema 
 radijski koridori elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih 

operatora elektroničkih komunikacija državnog značaja 
 građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike 

Hrvatske 
2. Energetske građevine 
2.1.. elektroenergetske građevine 

 planirani 400 kV dalekovod Melina - Tumbri 
 dalekovodi naponskog nivoa 220kV i više s 

trafostanicama i rasklopnim postrojenjima na tom dalekovodu 
 EVP Skrad 

2.2.. plinovodi i naftovodi 
 međunarodni magistralni plinovod eksploatacijska 

polja na Sjevernom Jadranu - Pula - Viškovo - Zlobin - Delnice - Vrbovsko - Karlovac  
 međunarodni magistralni plinovod LNG terminal – 

Zlobin – Karlovac - Zagreb 
 magistralni naftovod za međunarodni transport 

Omišalj - Sisak  
 produktovod Rijeka – Karlovac – Sisak – 

Zagreb/Slavonski Brod – Vinkovci – granica R. Srbije 
Građevine i površine područnog značaja 

1. Prometne i komunikacijske građevine i površine 
 poštanski ured Skrad  
 žičara Skrad – Zeleni Vir 
 planirana županijska cesta u smjeru značajnog krajobraza Zeleni Vir i Vražji prolaz 

2. Energetske građevine 
 dalekovodi naponskog nivoa 2×110 kV i 110 kV s trafostanicama i rasklopnim postrojenjima 

na tom dalekovodu  
 HE Zeleni Vir 

3. Građevine vodnogospodarskog sustava s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama u 
podsustavu Lokve 
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Građevinska područja – opće odredbe i definicije 

Članak 4. 
Građevinska područja su površine namijenjene izgradnji i uređenju a sastoje se od izgrađenog i 
neizgrađenog uređenog dijela. Prikazana su na kartografskom prikazu broj 1. u mjerilu 1:25000 i 
kartografskom prikazu broj 4. u mjerilu 1:5000. 
Neposredna provedba plana moguća je na svim površinama za koje ovim Planom nije određena 
obaveza izrade Urbanističkog plana uređenja. 
 

Članak 5. 
Planom su za građevinska područja i gradnju na građevinskim zemljištima određeni sljedeći lokacijski 
uvjeti: 

1. vrsta radova 
o građenje na neizgrađenim česticama označeno je  kraticom Neizg. 
o rekonstrukcija, dogradnja i gradnja zamjenskih građevina na izgrađenim česticama 

označene se kraticom Izg. 
2. oblik i veličina građevinske čestice  

o najmanja površina građevinske čestice u m2 označena je kraticom Pmin  
o najmanja širina građevinske čestice na regulacijskom pravcu u m1 označena je  

kraticom Šmin  
3. veličina građevine ograničena je koeficijentom izgrađenosti čestice/najvećom tlocrtnom 

površinom građevine, udjelom ozelenjenog dijela čestice i brojem katova  
o dopušteni koeficijent izgrađenosti čestice označen kraticom kig je zbroj tlocrtnih 

površina svih građevina na čestici podijeljen s površinom čestice 
 u koeficijenti izgrađenosti ne uračunava se tlocrtna površina dijelova 

građevine koji su potpuno ukopani 
 tlocrtna površina potpuno ukopanih dijelova građevine može biti jednaka 

površini čestice  
o za gradnju na građevinskim zemljištima određene su najveće dopuštene tlocrtne 

površine građevina 
o najmanji dopušteni udio ozelenjenog dijela u ukupnoj površini čestice označen je 

kraticom Zmin  
o dopušteni broj nadzemnih katova označen je kraticom Kmax  

 oznakom P označava se prizemlje 
 oznakom nK označava se broj katova iznad prizemlja 
 ispod svih građevina može se graditi podrum i/ili suteren 

o podrum je potpuno ukopani dio građevine  
o suteren je dio građevine kod kojega je najmanje 50% vertikalnog 

oplošja ukopano  
 na svim građevinama može se graditi potkrovlje ili mansardni kat 

o nadozid potkrovlja može biti visine 180 cm 
o površina mansardnog kata može biti najviše 60% tlocrtne površine 

građevine    
4. smještaj građevina na čestici određen je najmanjom udaljenosti od regulacijskog pravca i  

najmanjom udaljenosti od ostalih granica čestice 
o najmanja udaljenost od regulacijskog pravca (regulacijski pravac je granica čestice 

prema površini u javnom korištenju (prometnica, park, vodotok)) u m1 označena je 
kraticom Rmin   

o najmanja udaljenosti od ostalih granica čestice (bočne granice čestice i dvorišna 
granica čestice) u m1 označena je kraticom Dmin 

5. namjena građevine s brojem posebnih dijelova  
6. uvjeti za oblikovanje građevina 

o mogu se graditi kosi i ravni krovovi 
o kosi krov može biti nagiba do 60 stupnjeva 
o za nove građevine preporučuje se nagib kosog krova između 30 i 45 stupnjeva i 

pokrivanje materijalima karakterističnim za područje Gorskog kotara   
o pročelje građevine može se izvoditi u žbuci, opeci ili oblozi drvom, kamenom te 

drugim suvremenim materijalima (aluminij i slično) kada je to primjereno namjeni 
građevine 

7. uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina 
o oko građevne čestice mogu se izvoditi ograde visine do 2,2 m 
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o ulične ograde podižu se iza regulacijske linije prema ulici uz suglasnost nadležnog 
tijela jedinice lokalne samouprave 

o potporni zidovi mogu se graditi na strmim terenima, a moraju u cijelosti biti izvedeni na 
građevnoj čestici 

o visina potpornog zida u funkciji građevine ili uređenja građevne čestice  može biti 
najviše 5m  

o potporni zidovi u funkciji građevine ili uređenja građevne čestice viši od 5m moraju se 
izvesti kaskadno 

o potporni zidovi izvode se na građevnoj čestici 
o iznimno, potporni zidovi i usjeci u funkciji javne prometnice mogu biti viši od 5m   
o na neizgrađenom dijelu čestice mora se očuvati prirodna konfiguracija terena. Iskopi 

se mogu izvoditi samo radi gradnje temelja, podruma i suterena a neizgrađeni dijelovi 
kosog terena moraju se urediti kaskadno ili zadržati u prirodnom (zatečenom) nagibu  

o planom utvrđene obavezne zelene površine na čestici mogu se uređivati nad 
podzemnim dijelovima građevine ako iste zauzimaju cijelu površinu čestice  

o potreban broj parkirališnih mjesta mora se osigurati u skladu s namjenom građevine, 
prema sljedećim kriterijima: 

 za stambenu namjenu 1 PM / stambenoj jedinici 
 za gospodarsku, poslovnu i javnu namjenu 1 PM na 100 m2 građevinske bruto 

površine (GBP) 
 za ugostiteljske objekte 1 PM na 4 sjedeća mjesta ili 1 PM na 50 m2 GBP 
 za sve ostale nespomenute namjene 1PM / 100 m2 GBP 
 za ugostiteljsko – turističke smještajne sadržaje u skladu s propisima o vrsti i 

kategoriji građevine 
o parkirališne površine za stambenu namjenu moraju se osigurati na vlastitoj građevnoj 

čestici, a za javne, poslovne i gospodarske namjene parkirališna mjesta mogu biti 
osigurana i na drugoj čestici uz odgovarajući ugovor o služnosti. 

o parkirališna mjesta uređena na terenu mogu se natkrivati nadstrešnicama 
o na javnim parkiralištima najmanje 5% parkirnih mjesta mora biti dimenzionirano za 

parkiranje vozila osoba smanjene pokretljivosti 
8. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

o sve javne površine moraju biti uređene na način koji omogućuje pristup i kretanje 
osobama s invaliditetom, sukladno posebnim propisima  

o sve građevine moraju biti planirane, projektirane i izgrađene na način koji omogućuje 
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim 
propisima   

9. način i uvjeti priključenja čestice na prometnu površinu i infrastrukturu 
o građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu u skladu sa 

Zakonom o prostornom uređenju  
o prometnim površinama smatraju se sve postojeće ceste i putevi bez obzira na širinu 

kolnika i zemljišnog pojasa 
o građevna čestica se priključuju na infrastrukturu koja se u pravilu izvodi u prometnim 

površinama ili zračnim vodovima (elektrika, telekomunikacije) 
o posebni uvjeti priključenja čestice odredit će se u postupku izdavanja odobrenja za  

građenje u skladu s načelnim uvjetima utvrđenim u poglavlju 5. ovih odredbi 
10. mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu 

o za svaku postojeću ili planiranu građevinu mora se osigurati rješenje odvodnje 
otpadnih voda 

o ako vodovodna mreža nije izgrađena opskrba pitkom vodom može se rješava iz 
lokalnih izvora  

o do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda one se mogu upuštati u nepropusne 
sabirne jame za koje se mora osigurati redovito pražnjenje i odgovarajuće 
zbrinjavanje otpadnih voda 

o nakon izgradnje planiranih sustava vodovoda i odvodnje obavezno postojeće 
građevine se obavezno moraju na njih priključiti a sabirne jame se moraju 
odgovarajuće sanirati 

2.2. Građevinska područja naselja 

Članak 6. 
Građevinska područja naselja razgraničena su na: 
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 mješovita, pretežito stambena namjena bez posebne oznake  
 isključivo stambena namjena s oznakom S 
 djelatnost zdravstvene zaštite i pružanja usluga hotelskog i sličnog smještaja s oznakom D2, 

lječilišno-turistički kompleks Šiler 
 poslovna namjena s oznakom K 

U građevinskim područjima naselja mogu se graditi građevine i uređaji komunalne i druge 
infrastrukture.  

2.2.1. Mješovita, pretežito stambena namjena 

Članak 7. 
Na ovim površinama na građevnoj čestici se može graditi osnovna građevina sljedeće namjene: 
stambena, poslovna i/ili gospodarska, javna, sportsko – rekreacijska. Uz osnovnu građevinu mogu se 
graditi pomoćne građevine. 
  

2.2.1.1. Stambena namjena 

Za gradnju na čestici na kojoj je osnovna građevina stambene namjene određuju se sljedeći uvjeti:  
 Pmin Šmin kig Zmin Kmax Rmin Dmin 

Neizg. 300 m2 12 m 0,40 0,20 P+1 5 m 3 m 
Izg. p* p* 0,40 0,20 P+1 p* p* 

p* – može se zadržati postojeća površina i širina čestice, udaljenost od regulacijskog pravca i drugih 
granica čestice ako su manje od vrijednosti u retku 2 ali se dogradnjom i zamjenskom gradnjom ne 
mogu smanjivati 
U građevini stambene namjene može se urediti najviše 1 stan / 100 m2 površine građevne čestice. 
Uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, bazeni, te građevine i 
prostori za sljedeće djelatnosti: 

 za poslovne (trgovina, usluge), gospodarske (servisi, zanatska proizvodnja), turističke i 
ugostiteljske djelatnosti 

o za turističke djelatnosti se omogućuje izgradnja svih turističkih smještajnih tipologija u 
skladu s Pravilnicima o razvrstavanju, kategorizaciji i standardima turističkih objekata, 
kapaciteta najviše 20 ležajeva 

 za gospodarske poljoprivredne djelatnosti 
o za gradnju građevina i uređivanje prostora za uzgoj životinja potrebno je ishoditi 

suglasnost nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.  
Površina koja se koristi za poslovne i gospodarske djelatnosti može iznositi najviše 50% građevinske 
bruto površine svih građevina na čestici. 
Omogućuje se gradnja i ugradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 10 
kW. 

2.2.1.2. Poslovna i/ili gospodarska namjena 

Za gradnju na čestici na kojoj je osnovna građevina poslovne i/ili gospodarske namjene određuju se 
sljedeći uvjeti:  

 Pmin Šmin kig Zmin Kmax Rmin Dmin 
Neizg. 600 m2 16 m 0,40 0,20 P+2 5 m 3 m 

Izg. p* p* p* p* p* p* p* 
p* – mogu se zadržati postojeće vrijednosti ako su veće/manje od vrijednosti u retku 2 ali se 
dogradnjom i zamjenskom gradnjom ne mogu povećavati/smanjivati  
Uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, bazeni 
Za turističke djelatnosti se omogućuje izgradnja svih turističkih smještajnih tipologija u skladu s 
Pravilnicima o razvrstavanju, kategorizaciji i standardima turističkih objekata, kapaciteta najviše 50 
ležajeva.  
Omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW. 

2.2.1.3. Javna namjena, sportsko – rekreacijska namjena 

Za gradnju na čestici na kojoj je osnovna građevina javne i/ili sportsko – rekreacijske namjene 
određuju se sljedeći uvjeti:  
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 Pmin Šmin kig Zmin Kmax Rmin Dmin 
Neizg. 600 m2 16 m 0,40 0,20 P+2 5 m 3 m 

Izg. p* p* p* p* p* p* p* 
p* – mogu se zadržati postojeće vrijednosti ako su veće/manje od vrijednosti u retku 2 ali se 
dogradnjom i zamjenskom gradnjom ne mogu povećavati/smanjivati  
Uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, kotlovnice i slično. 
Omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW. 
 
Iznimno je, na strmim terenima, za sve navedene namjene moguća manja udaljenost pa čak i gradnja 
na regulacijskom pravcu, uz suglasnost nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. 
Iznimno je, na strmim terenima, za sve navedene namjene moguća gradnja na manjim udaljenostima 
od granica čestice, te poluugrađeni način gradnje pri kojem se građevina gradi na granici čestice, uz 
suglasnost vlasnika susjedne čestice i nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. 

2.2.1.4. Parkovi i druge površine u javnom korištenju 

Članak 8. 
Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene mogu se uređivati parkovi i druge površine u 
javnom korištenju na kojima se mogu se graditi staze, odmorišta, nadstrešnice, otvoreni paviljoni, 
dječja igrališta, sportska igrališta i slične primjerene tipologije. 

2.2.2. Isključivo stambena namjena s oznakom S 

Članak 9. 
Na ovim površinama na građevnoj čestici se može graditi osnovna građevina stambene i turističko – 
ugostiteljske namjene. Uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine.  

2.2.2.1. Stambena namjena 

Za gradnju na čestici na kojoj je osnovna građevina stambene namjene određuju se sljedeći uvjeti:  
 Pmin Šmin kig Zmin Kmax Rmin Dmin 

Neizg. 600 m2 16 m 0,25 0,40 P+1 10 m 3 m 
Izg. p* p* 0,25 0,40 P+1 p* p* 

p* – može se zadržati postojeća površina i širina čestice, udaljenost od regulacijskog pravca i drugih 
granica čestice ako su manje od vrijednosti u retku 2 ali se dogradnjom i zamjenskom gradnjom ne 
mogu smanjivati 
Uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, bazeni, te građevine i 
prostori za turističke djelatnosti.  
Omogućuje se izgradnja svih turističkih smještajnih tipologija u skladu s Pravilnicima o razvrstavanju, 
kategorizaciji i standardima turističkih objekata, kapaciteta najviše 20 ležajeva 
Omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 10 kW. 

2.2.2.2. Turističko – ugostiteljska namjena 

Za gradnju na čestici na kojoj je osnovna građevina turističko – ugostiteljske namjene određuju se 
sljedeći uvjeti:  

 Pmin Šmin kig Zmin Kmax Rmin Dmin 
Neizg. 1000 m2 20 m 0,25 0,40 P+1 10 m 3 m 

Izg. 1000 m2 20 m 0,25 0,40 P+1 p* p* 
p* – može se zadržati postojeća udaljenost od regulacijskog pravca i drugih granica čestice ako su 
manje od vrijednosti u retku 2 ali se dogradnjom i zamjenskom gradnjom ne mogu smanjivati 
Uz osnovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine: garaže, spremišta, bazeni. 
Omogućuje se izgradnja svih turističkih smještajnih tipologija u skladu s Pravilnicima o razvrstavanju, 
kategorizaciji i standardima turističkih objekata, kapaciteta najviše 50 ležajeva 
Omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW. 

2.2.3. Djelatnost zdravstvene zaštite s pruženjem usluga hotelskog i sličnog smještaja – 
lječilišno-turistički kompleks Šiler s oznakom D2 

Članak 10. 
Za lječilišno-turistički kompleks Šiler u Skradu utvrđuju se sljedeći uvjeti provedbe zahvata u prostoru: 

 kompleks Šiler se uređuje kao jedinstvena prostorna cjelina čija je osnovna namjena 
djelatnost zdravstvene zaštite i zdravstvenog turizma 
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 u sklopu lječilišno-turističkog kompleksa mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl. 
sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu.  

 koeficijent izgrađenosti kig može biti najviše 0,40 
 koeficijent iskorištenosti kis može biti najviše 1,00 
 površina ozelenjenog dijela kompleksa Z min mora biti najmanje 0,30 
 katnost Kmax može biti najviše P+2  
 visina građevina može biti najviše 14 m 
 najmanja dopuštena udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m 
 najveća dopuštena građevinska bruto površina pojedine građevine iznosi 3.000 m2 
 najveći dopušteni kapacitet iznosi 400 ležajeva. 
 potrebno je predvidjeti jedno parkirališno mjesto na četiri zaposlena te jedno parkirališno 

mjesto na dvije smještajne jedinice 
 sve prometne površine unutar kompleksa moraju biti povezane na postojeći uređeni pristup na 

javnu prometnu površinu u jugoistočnom dijelu obuhvata  
 sve građevine i uređene površine unutar kompleksa moraju biti povezane na postojeće 

priključke na vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu u jugoistočnom dijelu obuhvata 
 omogućuje se izgradnja hotelskog i sličnog smještaja u skladu s Pravilnicima o 

razvrstavanju, kategorizaciji i standardima turističkih objekata. 
Za izgrađeni dio lječilišno-turističkog kompleksa Šiler Planom su propisani uvjeti provedbe zahvata u 
prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, te se za nju, sukladno stavku 3. 
članka 76. Zakona o prostornom uređenju, ne propisuje obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.   

2.2.4. Poslovna namjena s oznakom K 

Članak 11. 
Na površini poslovne namjene koja je planirana u naselju Skrad mogu se graditi zgrade za poslovne 
djelatnosti trgovine, usluga, skladišta i zanatskih djelatnosti s pomoćnim građevinama prema 
sljedećim uvjetima: 

 Pmin Šmin kig Zmin Kmax Rmin Dmin 
600 m2 16 m 0,40 0,20 P+2 5 m 3 m 

2.3. Izgrađene strukture van naselja  

2.3.1. Izdvojena građevinska područja izvan naselja  

Članak 12. 
Izdvojena građevinska područja izvan naselja razgraničena su na sljedeće namjene: 

 poslovna s oznakom K 
 proizvodna s oznakom I 
 turistička s oznakama T2 – turističko naselje i T3 - kamp  
groblja s oznakom G 

Neposredna provedba plana omogućuje se na svim površinama za koje ovim Planom nije određena 
obaveza izrade Urbanističkog plana uređenja. 

2.3.1.1. Poslovna namjena s oznakom K i proizvodna namjena s oznakom I 

Članak 13. 
Planirana su sljedeća izdvojena građevinska područja poslovne i proizvodne namjene izvan naselja:  

 zona poslovne i proizvodne namjene Podstena – Veliko Selce 
 zona proizvodne namjene Mala Dobra 

Na površinama poslovne namjene mogu se graditi zgrade za poslovne djelatnosti trgovine, usluga, 
skladišta i zanatskih djelatnosti s pomoćnim građevinama. 
Na površinama proizvodne namjene mogu se graditi zgrade za proizvodne i zanatske djelatnosti s 
pomoćnim građevinama. 
Za površine proizvodne i poslovne namjene utvrđuju se sljedeći uvjeti: 

 površina čestice Pmin = 1.500 m2 
 širina čestice Šmin = 20 m 
 katnost Kmax = P+1 
 koeficijent izgrađenosti kig = 0,60 
 površina ozelenjenog dijela čestice Zmin = 0,10 
 udaljenost od regulacijskog pravca najmanje 6 m 
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 udaljenost od ostalih granica čestice najmanje 3 m 
Za građevinska područja proizvodne i poslovne namjene izvan naselja određuje se obaveza izrade 
Urbanističkog plana uređenja. 

2.3.1.2. Turistička namjena s oznakom T2/T3 

Članak 14. 
Planirana su 3 (tri) izdvojena građevinska područja turističke namjene izvan naselja u kojima se mogu 
graditi turistički sadržaji sukladno planom određenoj namjeni uz primjenu pravilnika o razvrstavanju, 
kategorizaciji i standardima turističkih objekata. 
 
Za  izdvojena građevinska područja turističke namjene izvan naselja određuju se sljedeći uvjeti: 
 
Turistička zona Skrad (izletište) s oznakom T3  

 osnovna namjena turističke zone je kamp i izletište koji se uređuju kao jedinstvena prostorna 
cjelina 

 u sklopu turističke zone mogu se graditi i uređivati prateći ugostiteljski sadržaji, dječja igrališta, 
info punktovi i slični sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu 

 koeficijent izgrađenosti kig može biti najviše 0,20 
 površina ozelenjenog dijela zone Z min mora biti najmanje 0,20 
 katnost Kmax može biti najviše P+1  
 visina građevina može biti najviše 8 m 
 najmanja dopuštena udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m 
 najveća dopuštena građevinska bruto površina pojedine građevine iznosi 200 m2 
 izgrađeni objekt planinarskog doma „Zeleni Vir“ može se rekonstruirati u postojećim tlocrtnim i 

visinskim gabaritima  
 najveći dopušteni smještajni kapacitet iznosi 100 ležajeva. 
 parkirališna mjesta planirati sukladno točki 7. članka 5. ovih odredbi 
 sve prometne površine u zoni moraju biti povezane na postojeći uređeni pristup na javnu 

prometnu površinu u sjevernom dijelu obuhvata  
 za opskrbu zone vodom i energijom koristit će se postojeći izvori i priključci 
 omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW 
 s obzirom na specifičan položaj ove turističke zone odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 

rješavati nepropusnim trokomornim truležnicama s djelomičnim biološkim pročišćavanjem ili 
biodisk uređajima koje treba redovito čistiti i održavati 

Za turističku zonu Skrad (izletište) određuje se obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja. U 
izradi plana treba uvažiti smjernice utvrđene prethodnim stavkom. 
 
Turistička zona Skrad s oznakom T2  

 osnovna namjena turističke zone je turističko naselje koje se uređuje kao jedinstvena 
prostorna cjelina 

 u sklopu turističke zone mogu se graditi i uređivati prateći ugostiteljski sadržaji, sportska 
igrališta i slični sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu 

 koeficijent izgrađenosti kig može biti najviše 0,40 
 površina ozelenjenog dijela zone Z min mora biti najmanje 0,20 
 katnost Kmax može biti najviše P+1  
 visina građevina može biti najviše 8 m 
 najmanja dopuštena udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 3 m 
 najveća dopuštena građevinska bruto površina pojedine građevine iznosi 400 m2 
 najveći dopušteni smještajni kapacitet iznosi 100 ležajeva. 
 parkirališna mjesta planirati sukladno točki 7. članka 5. ovih odredbi 
 sve prometne površine u zoni moraju biti povezane na postojeći uređeni pristup na javnu 

prometnu površinu u sjevernom dijelu obuhvata  
 za opskrbu zone vodom i energijom koristit će se postojeći priključci izvedeni u sjevernom 

dijelu obuhvata 
 odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može se do izgradnje javnog sustava odvodnje riješiti 

nepropusnim trokomornim truležnicama s djelomičnim biološkim pročišćavanjem ili biodisk 
uređajima koje treba redovito čistiti i održavati 

 nakon izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda zona se obavezno mora priključiti na isti 
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 omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW 
Za turističku zonu Skrad određuje se obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja. U izradi plana 
treba uvažiti smjernice utvrđene prethodnim stavkom. 
 
Turistička zona Hribac s oznakom T2 

 osnovna namjena turističke zone je turističko naselje koje se uređuje kao jedinstvena 
prostorna cjelina 

 u sklopu turističke zone mogu se graditi i uređivati prateći ugostiteljski sadržaji, sportska 
igrališta i slični sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu 

 koeficijent izgrađenosti kig može biti najviše 0,40 
 površina ozelenjenog dijela zone Z min mora biti najmanje 0,30 
 katnost Kmax može biti najviše P+1  
 visina građevina može biti najviše 8 m 
 najmanja dopuštena udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m 
 najveća dopuštena građevinska bruto površina pojedine građevine iznosi 1.000 m2 
 najveći dopušteni smještajni kapacitet iznosi 200 ležajeva. 
 parkirališna mjesta planirati sukladno točki 7. članka 5. ovih odredbi 
 sve prometne površine u zoni moraju biti povezane na postojeći uređeni pristup na javnu 

prometnu površinu u središnjem dijelu obuhvata  
 za opskrbu zone vodom i energijom koristit će se postojeći priključci izvedeni u sjevernom 

dijelu obuhvata 
 omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW 
 odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda rješavati nepropusnim trokomornim truležnicama s 

djelomičnim biološkim pročišćavanjem ili biodisk uređajima koje treba redovito čistiti i 
održavati 

Za turističku zonu Hribac određuje se obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja. U izradi plana 
treba uvažiti smjernice utvrđene prethodnim stavkom.. 

2.3.1.3. Groblja s oznakom G 

Članak 15. 
Na području Općine uređena su groblja u naseljima Skrad, Divjake i Rogi, koje se površinom 
svrstavaju u mala groblja, površine do 5 ha. Uz postojeća groblja osigurane su površina za njihovo 
širenje.  
Na lokacijama planiranima za groblja mogu se graditi, pored prostora za ukapanje umrlih prateće 
građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja (oproštajni, prateći i pogonski dio, prometne površine, 
parkirališta i ostale usluge). 

Uređenje svih groblja, gradnja pratećih građevina te oblikovanje opreme što se na groblju postavlja, 
mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji takvih prostora. 
Postojeće zelenilo treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri na površinama predviđenim za proširenje. 
Prostore groblja ambijentalno će se oblikovati kao zelene parkovne površine. Uređenje groblja 
uskladiti sa Zakonom o grobljima, Pravilnikom i ostalim propisima. 
 

2.3.2. Građenje na građevinskim zemljištima izvan građevinskog područje 

Članak 16. 
Planom su određena građevinska zemljišta izvan građevinskih područja se na kojima se mogu graditi 
samo pojedinačne građevine određene jednom građevinskom česticom.  
Planom su određena sljedeća građevinska zemljišta: 

 za sport i rekreaciju 
o centar za zimske sportove Veliko Selce s oznakom R2 
o sportski centar Veliko Selce s oznakom R3 

 vidikovci i vjerska obilješja 
o vidikovac „Perić“ 
o podrusportski centar Veliko Selce s oznakom R3 

 za energetsku infrastrukturu 
o „Munjara“ Zeleni Vir s oznakom Is 
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2.3.2.1. Građevinska zemljišta za sport i rekreaciju 

Članak 17. 
Planirana su 2 (dva) građevinska zemljišta za namjenu sporta i rekreacije. 
Centar za zimske sportove Veliko Selce s oznakom R2 

 građevinsko zemljište odnosno građevinska čestica centra za zimske sportove određeni su na 
kartografskom prikazu u mjerilu 1:5000   

 na građevinskom zemljištu centra za zimske sportove omogućuje se izgradnja složene 
građevine koja uključuje žičaru, staze za skijanje i sanjkanje i pomoćne građevine za smještaj 
ugostiteljskog sadržaja, spremišta rekvizita, spremišta opreme i uređaja za održavanje staza i 
slično  

 ukupna bruto razvijena površina pomoćnih građevina može biti najviše 1% površine 
građevinske čestice 

 katnost pomoćnih građevina Kmax može biti najviše suteren/podrum + prizemlje  
 visina pomoćnih građevina može biti najviše 6 m 
 najmanja dopuštena udaljenost pomoćnih građevina od regulacijskog pravca iznosi 10 m 
 parkirališna mjesta planirati sukladno točki 7. članka 5. ovih odredbi 
 sve prometne površine u zoni moraju biti povezane na postojeći uređeni pristup na javnu 

prometnu površinu u sjevernom dijelu obuhvata  
 opskrbu zone vodom riješiti priključenjem na vodovodnu mrežu izgrađenu u naselju Veliko 

Selce 
 opskrbu zone električnom energijom riješiti priključenjem na kabelski visokonaponski vod 

Veliko Selce - Divjake 
 odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda riješiti nepropusnim trokomornim truležnicama s 

djelomičnim biološkim pročišćavanjem ili biodisk uređajima koje treba redovito čistiti i 
održavati 

 omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW 
Sportski centar Veliko Selce s oznakom R3 

 građevinsko zemljište odnosno građevinska čestica centra za zimske sportove određeni su na 
kartografskom prikazu u mjerilu 1:5000   

 na građevinskom zemljištu sportskog centra može se urediti nogometno igralište, trim staze i 
drugih sportski sadržaji na otvorenom te pomoćne građevine za smještaj svlačionice, 
spremišta i ugostiteljskog sadržaja  

 ukupna bruto razvijena površina pomoćnih građevina može biti najviše 1% površine 
građevinskog zemljišta sportsko rekreacijske namjene 

 katnost pomoćnih građevina Kmax može biti najviše suteren/podrum + prizemlje  
 visina pomoćnih građevina može biti najviše 6 m 
 najmanja dopuštena udaljenost pomoćnih građevina od regulacijskog pravca iznosi 3 m 
 parkirališna mjesta planirati sukladno točki 7. članka 5. ovih odredbi 
 sve prometne površine u zoni moraju biti povezane na postojeći uređeni pristup na javnu 

prometnu površinu u sjevernom dijelu obuhvata  
 za opskrbu zone vodom i energijom koristit će se postojeći priključci izvedeni u sjevernom 

dijelu obuhvata 
 odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda riješiti nepropusnim trokomornim truležnicama s 

djelomičnim biološkim pročišćavanjem ili biodisk uređajima koje treba redovito čistiti i 
održavati 

 nakon izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda zona se obavezno mora priključiti na isti 
 omogućuje se gradnja sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 100 kW 

2.3.2.2. Vidikovci i vjerska obilježja 

Članak 18. 
Planirana su 2 (dva) građevinska zemljišta za vidikovce i vjerska obilježja: kapela Marijina Uznesenja 
na Skradskom vrhu i vidikovac "Perić". 
Građevinsko zemljište odnosno građevinska čestica vidikovca i kapele određeni su na kartografskom 
prikazu u mjerilu 1:5000   
Na građevinskoj čestici vidikovca planirano je uređenje natkrivenog prostora s klupama za sjedenje.   
Na građevinskoj čestici kapele izgrađena je kapela. Prostor oko kapele planiran je za odmor planinara 
s klupama za sjedenje.  
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U gradnji i opremanju okoliša vidikovca i kapele treba uvažavati osobitosti područja i lokalnog 
graditeljskog izričaja uz primjenu materijala i graditeljskih tehnika karakterističnih za područje Gorskog 
kotara.   

2.3.2.3. Energetska infrastruktura  

Članak 19. 
Za postojeću derivacijsko protočnu hidroelektranu „munjara Zeleni Vir“, koja je započela s radom 
1922. godine te je jedna od najstarijih hidroelektrana u Hrvatskoj, planom je određeno građevinsko 
zemljište izvan građevinskog područja s oznakom Is. Omogućuje se rekonstrukcija postojećeg 
objekta, te dogradnja u funkciji prilagodbe poboljšanim tehnološkim rješenjima proizvodnje i prijenosa 
električne energije pri čemu je potrebno u najvećoj mogućoj mjeri respektirati izvorni povijesni sloj 
kako građevine tako i ugrađene opreme. 

2.3.3. Građenje na prirodnim područjima 

Članak 20. 
Na prirodnim područjima izvan građevinskih područja mogu se graditi: 

1. građevine u funkciji poljoprivrede 
2. građevine u funkciji šumarstva i lovstva  
3. sportsko rekreacijske površine na prirodnim područjima 

prema sljedećim osnovnim kriterijima: 
 građevina mora biti u funkciji korištenja prostora (poljoprivredna, šumarska, lovačka) 
 građevina mora imati, ovisno o namjeni i načinu korištenja, vlastitu vodoopskrbu, odvodnju 

(pročišćavanje otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, električni agregat ili 
drugo) 

 građevine treba graditi sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih 
vrijednosti i autohtonog graditeljstva 

 građevine moraju biti udaljene od građevinskog područja, građevnog zemljišta i ostalih 
građevina izvan građevnog područja, izuzev građevina linijske infrastrukture, minimalno: 
a) 500 m za uzgoj bilja 
b) 2000 m za stočarske djelatnosti 
c) 500 m za šumarsku djelatnost i lovstvo 

Izgrađene objekte nije dopušteno prenamijeniti u stambene, ugostiteljsko-turističke namjene ili druge 
namjene. 
Na vrijednom poljoprivrednom tlu oznake P2 mogu se graditi samo građevine u funkciji poljoprivrede: 
staklenici, plastenici, spremišta poljoprivrednih strojeva i alata te građevine linijske infrastrukture.  
U zaštitnim šumama (Š2), šumama posebne namjene (Š3) te u obuhvatu II. zone zaštite izvorišta 
vode za piće mogu se graditi samo građevine linijske infrastrukture. 

2.3.3.1. Građevine u funkciji poljoprivrede  

Članak 21. 
Građevine poljoprivredne namjene grade se izvan građevnog područja na poljoprivrednom zemljištu. 
Građevine za stočarsku proizvodnju mogu se izvan građevinskog područja graditi uz uvjet da imaju 
više od propisanog minimalnog broja grla. 
Pod registriranim poljoprivrednim gospodarstvom, podrazumijeva se gospodarstvo upisano u 
odgovarajuće registre sukladno djelatnosti. 
Zemljište propisane minimalne površine, na kojoj se smiju graditi građevine poljoprivredne namjene ne 
može biti manje od 1000 m2, odnosno od trećine pripadajućih poljoprivrednih površina u čijoj je 
funkciji gradnja. 
U zemljište poljoprivredne površine pribrajaju se sve katastarske čestice izvan građevnog područja 
koje čine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Čestice se mogu međusobno dodirivati i/ili biti povezane 
cestom, kolno-pješačkim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih građevina. 
Gospodarske građevine se razvrstavaju na: 

 građevine za potrebe uzgoja bilja 
 građevine za potrebe stočarske djelatnosti (farme) 

 
Članak 22. 

Građevine za potrebe uzgoja bilja mogu se graditi temeljem sljedećih kriterija: 
a) na zemljištu površine najmanje 30.000 m2 
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Mogu se graditi građevine gospodarske namjena s pružanjem ugostiteljskih i/ili smještajnih djelatnosti 
i stanovanjem. Najveća bruto razvijena površina građevine može biti 600 m2 a u nju se uračunavaju i 
površine pomoćnih gospodarskih građevina. Građevina može imati podrum i dvije nadzemne etaže. 
Iznimno se dopušta izgradnja potpuno ukopanog podruma površine do 1.000 m2. Visina građevine 
može biti najviše 7 m. Udaljenost od vodotoka mora biti najmanje 50 m. Površina za ugostiteljski i/ili 
smještajni dio može iznositi do 49 % ukupne bruto razvijene površine svih građevina. Gospodarstvo 
mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost 

b) na zemljištu površine najmanje 10.000 m2: 
Mogu se graditi građevine gospodarske namjene za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva, 
alata i poljoprivredne opreme.U sklopu građevine može se urediti i stambeni prostor. Najveća bruto 
razvijena površina građevine može biti 100 m2. Visina građevine može biti najviše 7 m u dvije etaže. 
Udaljenost od vodotoka mora biti najmanje 100 m. Gospodarstvo mora biti registrirano za 
poljoprivrednu djelatnost. 

c) na zemljištu površine najmanje 5.000 m2: 
Mogu se graditi građevine gospodarske namjene za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva, 
alata i poljoprivredne opreme. Najveća bruto razvijena površina građevine može biti 50 m2. Visina 
građevine može biti najviše 3 m u jednoj etaži. Udaljenost od vodotoka mora biti najmanje 100 m. 

d) na zemljištu površine najmanje 1.000 m2: 
Mogu se graditi građevine gospodarske namjene za držanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme. 
Najveća bruto razvijena površina građevine može biti 30 m2. Visina građevine može biti najviše 3 m u 
jednoj etaži. Udaljenost od vodotoka mora biti najmanje 100 m. 
Građevine moraju biti udaljene od građevinskog područja, građevnog zemljišta i ostalih građevina 
izvan građevnog područja, izuzev građevina linijske infrastrukture, najmanje 500 m. 
Izgrađene objekte nije dopušteno prenamijeniti u stambene, ugostiteljsko-turističke ili druge namjene 
koje nisu sukladne odredbama ovog Plana. 
 

Članak 23. 
Staklenici i plastenici se mogu podizati na zemljištu većem od 2.000 m2. 
Staklenici i plastenici su lagane montažno-demontažne konstrukcije obložene staklenim ili plastičnim 
providnim stijenama ili sličnim materijalom, najveće visine 4,50 m.  
Uz staklenike i plastenike dopuštena je gradnja pratećeg - pomoćnog objekta za spremanje alata i 
strojeva, poljoprivredne opreme i slično, tlocrtne bruto površine najviše 30 m2 s najviše jednom 
etažom, bez smještajnih kapaciteta. 

Članak 24. 
Građevine za potrebe stočarske djelatnosti (farme) mogu se graditi temeljem sljedećih kriterija: 

a) na zemljištu površine najmanje 100.000 m2 
Može se graditi farma za najmanje 10 uvjetnih grla u sklopu koje se mogu graditi građevine 
gospodarske namjene s pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili smještaja i stanovanjem. Površina 
ugostiteljskog i/ili smještajnog dijela može iznositi do 49 % ukupne bruto razvijene površine svih 
građevina. Najveća bruto razvijena površina građevina može biti 1.000 m2 a u nju se uračunavaju i 
površine pomoćnih gospodarskih građevina. Najveća visina građevina može biti 8m. Udaljenost od 
vodotoka mora biti najmanje 100 m. Gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost. 

b) na zemljištu površine najmanje 50.000 m2 
Može se graditi farma za najmanje 5 uvjetnih grla u sklopu koje se mogu graditi građevine 
gospodarske namjene s pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili smještaja i stanovanjem. Površina 
ugostiteljskog i/ili smještajnog dijela može iznositi do 30 % ukupne bruto razvijene površine svih 
građevina. Najveća bruto razvijena površina građevina može biti 300 m2 a u nju se uračunavaju i 
površine pomoćnih gospodarskih građevina. Najveća visina građevina može biti 6m. Udaljenost od 
vodotoka mora biti najmanje 100 m. Gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost. 

c) na zemljištu površine najmanje 30.000 m2 
Može se graditi farma za najmanje 3 uvjetna grla. Najveća bruto razvijena površina građevina može 
biti 100 m2 a u nju se uračunavaju i površine pomoćnih gospodarskih građevina. Najveća visina 
građevina može biti 3m. Udaljenost od vodotoka mora biti najmanje 100 m. Gospodarstvo mora biti 
registrirano za poljoprivrednu djelatnost. 

d) na zemljištu površine najmanje 10.000 m2 
Može se graditi građevina za držanje stoke najveće bruto razvijena površine 30 m2, najveće visine 
3m. Udaljenost od vodotoka mora biti najmanje 100 m. Gospodarstvo mora biti registrirano za 
poljoprivrednu djelatnost. 
Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava se koeficijentom 1. Vrste stoke 
i peradi svode se na uvjetna grla primjenom sljedećih koeficijenata: 
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Vrsta  Koeficijent 
krave i konji 1,00 
junad  0,7 
telad 0,25 
ovce i koze 0,1 
tovna perad 0,00055 
nesilice 0,0033 

Građevine moraju biti udaljene od građevinskog područja, građevnog zemljišta i ostalih građevina 
izvan građevnog područja, izuzev građevina linijske infrastrukture, najmanje 2000 m. 
Izgrađene objekte nije dopušteno prenamijeniti u stambene, ugostiteljsko-turističke ili druge namjene 
koje nisu sukladne odredbama ovog Plana. 

2.3.3.2. Građevine u funkciji šumarstva i lovstva 

Članak 25. 
Građevine za obavljanje registriranih djelatnosti šumarstva i lovstva (šumarske kuće, lovačke kuće, 
skloništa, spremišta opreme i slično) mogu se graditi u gospodarskim šumama s oznakom Š1. 
Najveća bruto razvijena površina građevina može biti 400 m2 a u nju se uračunavaju i površine 
pomoćnih gospodarskih građevina. Najveća visina građevina može biti 8m. Udaljenost od vodotoka 
mora biti najmanje 100 m. Građevine moraju biti udaljene od građevinskog područja, građevnog 
zemljišta i ostalih građevina izvan građevnog područja, izuzev građevina linijske infrastrukture, 
najmanje 500 m. 
U građevinama se može obavljati pomoćna djelatnost pružanjem ugostiteljskih i/ili smještajnih usluga. 
Površina za ugostiteljski i/ili smještajni dio može iznositi do 50% ukupne bruto razvijene površine svih 
građevina. 

2.3.3.3. Sportsko-rekreacijske površine ne prirodnim površinama 

Članak 26. 
Sportsko-rekreacijske površine na prirodnim područjima su veće samostalne cjeline namijenjene 
uređenju, a bez izgradnje građevina. Mogu se uređivati na površinama čija je osnovna namjena šuma 
(Š1, Š2, Š3), ostalo obradivo poljoprivredno tlo (P3), vode, more i ostalo poljoprivredno i šumsko 
zemljište (PŠ), a koriste se i uređuju u funkciji rekreacije u slobodnom prostoru i izletničkog turizma. 
U rekreacijskim područjima sukladno obilježjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih 
vrijednosti, mogu se uređivati razne vrste rekreacijskih površina u funkciji pasivne i aktivne rekreacije 
građana, a bez izgradnje, kao što su: 

 pješačke, biciklističke, skijaške, jahaće, trim i slične staze, 
 igrališta za rekreaciju odraslih i djece različitih uzrasta, 
 površine za izletišta, i 
 ostale slične površine namijenjene rekreaciji i zabavi. 

U sklopu ovih površina mogu se graditi ili postavljati samo prizemne građevine za prehranu i piće, 
sanitarije i spremišta za sportske rekvizite, skloništa i slično, koje su u funkciji dnevnog izletničkog 
turizma i održavanja manifestacija. Bruto razvijena površina takvih građevina ne smije biti veća od 
0,5% rekreacijske površine i ne smije biti veća od 60 m2. Građevina može imati i natkrivenu terasu 
čija površina ne smije prelaziti izgrađenu površinu. 
Građevine moraju biti primjereno oblikovane i uklopljene u prostor u kojem se grade odnosno 
postavljaju te izgrađene od autohtonog materijala. 
U slučaju da ne postoji mogućnost priključenja građevine na vodove infrastrukture, građevina mora 
imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu. 

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti  

Članak 27. 
Građevine za gospodarske djelatnosti mogu se smještati unutar građevinskih područja naselja kao 
osnovne građevine ili uz građevinu stambene namjene sukladno uvjetima određenima u poglavlju 
2.3.1. ovih odredbi. 
Građevine za gospodarske djelatnosti mogu se smještati unutar unutar izdvojenih građevinskih 
područja izvan naselja koja su ovim Planom određena za gospodarske djelatnosti: poslovnu i 
turističku, sukladno uvjetima određenima u poglavlju 2.3.2. ovih odredbi.  
Građevine za gospodarske poljoprivredne djelatnosti mogu se smještati unutar svih građevinskih 
područja naselja uz građevinu stambene namjene sukladno uvjetima određenima u poglavlju 2.3.1. 
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ovih odredbi te na prirodnim područjima sukladno uvjetima određenima u poglavlju 2.3.3.1. ovih 
odredbi.  

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti  

Članak 28. 
Planom su određeni prostorni uvjeti smještaja sustava društvenih djelatnosti: predškolskih, školskih i 
zdravstvenih ustanova, građevina kulture i sporta, vjerskih građevina te ostalih građevina javnog 
interesa. 
Postojeće i planirane građevine društvenih djelatnosti prikazane su na kartografskom prikazu broj 1. 
Građevine društvenih djelatnosti mogu se smještati unutar građevinskog područja mješovite, pretežito 
stambene namjene a građevine sporta i rekreacije i na građevinskim zemljištima izvan građevinskog 
područja. 
Građevine društvenih djelatnosti mogu se rekonstruirati i graditi neposrednom provedbom plana. 

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava  

Članak 29. 
Građevine, trase i površine infrastrukturnih sustava: prometa, energetike, telekomunikacija i 
vodoopskrbe i odvodnje prikazane su na kartografskim prikazima broj 1., 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. u mjerilu 
1:25000.  
Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smještaj građevina i instalacija infrastrukturnih sustava 
unutar ili izvan građevinskog područja naselja. 
Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora određeni su u sljedećoj tablici: 
 

SUSTAV PODSUSTAV GRAĐEVINA ŠIRINA 
KORIDORA 

vrsta kategorija vrsta m 

PROMETNI 

željeznica državna za međunarodni 
promet 150 

ceste 

državna autoceste 200 
državne ceste 100 

županijska županijske ceste 70 

lokalne lokalne postojeće 9 
lokalne planirane 12 

ostale 
(nerazvrstane) 

ostale postojeće p* 
ostale planirane 8 

TELEKOMUNIKACIJE kabelska 
kanalizacija 

državni međunarodni 1 
županijski magistralni 1 

VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA 

vodovodi državni magistralni 10 
županijski ostali 10 

kolektori županijski kolektor 10 

ENERGETIKA 

naftovod državni 
međunarodni 100 magistralni 
magistralni 60 

plinovod državni međunarodni 100 magistralni 
županijski magistralni 60 

dalekovod državni 400 kV 200 
220 kV 100 

županijski 110 kV 70 
p* – postojeće ostale (nerazvrstane) ceste mogu se rekonstruirati u postojećim granicama zemljišnog 
pojasa 
Koridor željezničke pruge za međunarodni promet u građevinskom području naselja iznosi 100 m 
Zaštitni pojas autoceste, državne, županijske i lokalne ceste određen je člankom 55. Zakona o 
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). 
Trase planirane infrastrukture odredit će se projektnom dokumentacijom unutar Planom određenih 
koridora. Osim ucrtanih koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava moguće 
je prema potrebi projektirati i graditi i dodatne prometnice i drugu infrastrukturu. 
Za gradnju u građevinskim područjima koja se nalaze unutar koridora planirane infrastrukture 
obavezno je zatražiti posebne uvjete javnopravnog tijela nadležnog za dotični infrastrukturni koridor. 
U koridorima planirane infrastrukture izvan građevinskih područja ne može se izdati odobrenje za 
građenje građevina koje se sukladno ovim odredbama mogu graditi na prirodnim područjima. 
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5.1. Promet 

5.1.1. Cestovni promet 

Članak 30. 
Cestovnu mrežu na području Općine čine: 

 državne ceste: 
o državna auto cesta A6; Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište 

Orehovica, A7) 
o državna cesta D3; G.P. Goričan (gr. R. Mađarske) – Čakovec – Varaždin – Breznički 

Hum – Zagreb – Karlovac – Rijeka (D8) 
 županijske ceste: 

o planirana županijska cesta u smjeru značajnog krajobraza Zeleni Vir i Vražji prolaz 
 lokalne ceste: 

o lokalna cesta L 34117; Ponorac – Gornji Skrad – L34118    
o lokalna cesta L 58027; Skrad (D3) – Bukov Vrh 
o lokalna cesta L 58028; Skrad (D3) – Divjake – L58027 
o lokalna cesta L 58102; L58022 - Zakrajc Brodski – Gorica - Skrad (D3) 

 ostale ceste 
 

Članak 31. 
Planom se utvrđuju sljedeći minimalni tehnički elementi cesta: 

Državne ceste 
Širina kolnika državne ceste mora biti najmanje 2x3,50 m. Unutar naseljenog područja planira se 
jednostrani nogostup širine 1,50 m. Uzdužni nagib može biti najviše 7 %.  

Županijske ceste 
Širina kolnika planirane županijske ceste mora biti najmanje 2x2,25 m a unutar naseljenog područja 
planira se jednostrani nogostup širine 1,50 m. Uzdužni nagib može biti najviše 10%. 

Lokalne ceste 
Širina kolnika lokalne ceste mora biti najmanje 2x2,25 m a unutar naseljenog područja planira se 
jednostrani nogostup širine 1,50 m. Uzdužni nagib može biti najviše 10%. 

Ostale ceste 
Širina kolnika ostalih cesta mora biti najmanje 2x2,0 m. Uzdužni nagib može biti najviše 12%.  
 
Kod rekonstrukcije postojećih lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) cesta širina kolnika može biti i manja 
ako širina zemljišnog pojasa, položaj postojećih građevina ili karakteristike reljefa onemogućuju 
izgradnju kolnika u širini propisanoj prethodnim stavkom.  
Sve ceste trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje 
niti jedne kategorije stanovništva. 
 

Članak 32. 
Rekonstrukcijom postojećih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom 
infrastrukturom, javnom rasvjetom, uređenjem pješačkih nogostupa i dr. u naselju. U sklopu lokacijske 
dozvole obvezno je rješenje površinske odvodnje radi sprječavanja štetnih utjecaja na okoliš, kao i 
način prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim uvjetima. Zahvate na terenu, koji 
nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je sanirati i ozelenjavati radi 
očuvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajućoj širini i uz primjenu mjera zaštite od 
odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste. 
 

Članak 33. 
Unutar planskog koridora izgrađenih prometnica dozvoljena je rekonstrukcija postojećih i izgradnja 
novih građevina uz suglasnost i posebne uvjete pravne osobe nadležne za upravljanje javnom 
cestom. 
Za gradnju građevina i uređivanje površina uz ostale (nerazvrstane) ceste potrebno je zatražiti 
posebne uvjete nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. Priključke građevina i površina na ostale 
ceste u pravilu treba projektirati i izvoditi sukladno «Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju 
priključaka i prilaza na javnu cestu».  
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5.1.2. Željeznički promet 

Članak 34. 
Na području Općine izgrađena je željeznička pruga za međunarodni promet M202; Zagreb Glavni 
kolodvor – Karlovac – Rijeka za koju je planski koridor određen člankom 29. ovih Odredbi.  
Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10) određena je širina 
zaštitnog pružnog pojasa željezničke pruge. Zaštitni pružni pojas čini zemljište s obje strane 
željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, 
kao i pripadajući zračni prostor.  
U zaštitnom pružnom pojasu mogu se graditi građevine i objekti infrastrukture prema posebnim 
uvjetima nadležnog javnopravnog tijela – upravitelja željezničke infrastrukture.  

5.1.3 Žičara 

Članak 35. 
Planom je, na temelju izrađenog idejnog rješenja, određena trasa turističke žičare od središta Skrada 
do Zelenog Vira a u zoni skijališta Veliko Selce načelna trasa skijaške žičare.  
Moguća manja odstupanja trasa zbog tehničkih, geoloških, sigurnosnih i drugih objektivnih razloga 
neće se smatrati izmjenama Plana. 

5.2. Elektroenergetska mreža 

Članak 36. 
Unutar obuhvata ovog plana nalazi se protočna distributivna hidroelektrana Zeleni Vir, prikazana u 
grafičkom dijelu. 
Postojeći prijenosni dalekovodi, prikazani u grafičkom dijelu, na području plana su: 

 DV 400 kV, TS Melina – TS Tumbri, 
 DV 110 kV, HE Vinodol – Delnice – EVP Moravice – Švarča. 

U sjevernom dijelu Općine planirana je izgradnja 110 kV dalekovoda u sustavu budućih hidroelektrana 
na Kupi (sustav mini hidroelektrana ili akumulacije + hidroelektrane).  
Postojeći 35 kV distributivni dalekovodi, prikazani u grafičkom dijelu, zadržavaju se u funkciji koju 
imaju i danas. 
Napajanje električnom energijom postojećih i planiranih potrošača na području Općine Skrad 
osigurano je iz trafostanice 35/20 kV “Kupjak” (izvan obuhvata plana). 
Distribucija električne energije obavlja se preko distributivnih trafostanica 20/0,4 kV odgovarajućeg 
tipa i kapaciteta, koje su s TS 35/20 kV “Kupjak ” povezane s 20 kV vodovima. 
Distribucija električne energije vršit će se na 20 kV naponskom nivou. 
Trafostanice 20/0,4 kV i srednjenaponski podzemni vodovi mogu se graditi neposrednom provedbom 
plana. Trafostanice se mogu graditi kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevinama a 
podzemni vodovi se moraju voditi po javnim površinama. 
Ako se trafostanice rade kao samostojeće, u vlasništvu distribucije, najmanja dopuštena udaljenost 
trafostanice od granice prema susjednim česticama iznosi 1 m, a prema kolniku najmanje 2 m. 
Unutar građevinskih područja planirani 20 kV vodovi izvodit će se podzemnim kabelskim vodovima, 
dok će se u ostalom dijelu Općine graditi ili podzemnim kabelskim vodovima ili nadzemnim vodovima. 
Niskonaponska mreža će se, kao i do sada, razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim 
sklopom razvijenim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima. 
Javna rasvjeta će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće nadzemne niskonaponske mreže ili kao 
samostalna izvedena na zasebnim stupovima. 
Planski koridori elektroenergetskih prijenosnih građevina naponskog nivoa 400 kV, 220 kV i 110 kV 
određeni su u članku 29. 
Zaštitni pojas 35 kV dalekovoda određuje se u širini 20 m. 
U grafičkom dijelu Plana prikazane su načelne lokacije samo onih planiranih trafostanica 20/0.4 kV i 
trasa 20 kV vodova, koji će se graditi na područjima danas neelektrificiranih naselja i neizgrađenih 
zona. Osim planom prikazanih trafostanica 20/0.4 kV, moguća je gradnja i dodatnih trafostanica, kada 
je njihova gradnja vezana uz porast opterećenja kod postojećih kupaca ili priključenje budućih kupaca. 
 

Članak 37. 
Planom se predviđa racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora ovisno o energetskim 
i gospodarskim potencijalima područja  Općine Skrad. 
S obzirom na povoljan godišnji prosjek dnevne globalne insolacije, posebnu pogodnost ima korištenje 
sunčeve energije i energije okoline.  
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Moguće je predvidjeti i ugradnju manjih energetskih jedinica za proizvodnju električne i toplinske 
energije (eventualno i rashladne energije) na lokacijama gdje se ukaže potreba za toplinskom 
energijom. Tako proizvedena električna energija predaje se u električnu distributivnu mrežu, a 
toplinska, odnosno rashladna energija koristi se za zagrijavanje i hlađenje.  
Vjetroenergija je ekološki prihvatljiv i raspoloživ izvor energije, za čije je korištenje potrebno prikupiti 
detaljne podatke o pojedinoj mikrolokaciji. 
Gradnja građevina u kojima se biomasa koristi za proizvodnju energije moguća je u izdvojenim 
zonama gospodarske namjene. 

5.3. Telekomunikacije 

Članak 38. 
Trase, koridori i površine za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme za 
pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova prikazani su na 
kartografskom prikazu plana 2.1.2. Elektronička komunikacijska infrastruktura. 
Prikazani smještaj planiranih građevina i uređaja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih 
vodova u grafičkom dijelu plana usmjeravajućeg je značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne 
prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja. Konačni smještaj i broj infrastrukturnih 
građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme utvrdit će se sukladno 
tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te prema potrebama potrošača te broj i 
smještaj tih građevina u grafičkom dijelu plana nije obvezatan.   
Za izgradnju nove elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih 
usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planom se utvrđuju sljedeći uvjeti: 

 Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu planirati i projektirati podzemno i/ili nadzemno u 
zoni pješačkih staza ili zelenih površina 

 Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za magistralno i međumjesno povezivanje planirati i 
projektirati podzemno u koridorima prometnica. Iznimno, kada je to opravdano bitnim 
skraćivanjem trasa, koridor se može planirati i projektirati i izvan koridora prometnica vodeći 
računa o pravu vlasništva.   

 Unutar građevinskih područja naselja TK infrastruktura se mora planirati i projektirati isključivo 
unutar koridora prometnica. 

 Ako se iznimno TK infrastruktura mora projektirati i izvoditi izvan prometnica mora se izvoditi 
na način koji omogućuje gradnju na građevnim česticama, odnosno izvođenje drugih 
instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu mrežu-vodove. 

 Građevine telefonskih centrala i dr. uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na 
vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline. 

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga 
putem elektroničkih komunikacijskih vodova planom omogućuje se dogradnja i rekonstrukcija te 
proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili lokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći 
računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.   
 

Članak 39. 
Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mreže pokretnih komunikacija prema 
načinu postavljanja se dijeli na: 

 elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim 
stupovima, 

 elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama 
(antenski prihvat). 

U kartografskom prikazu 2.2. Pošta i elektroničke komunikacije označene su lokacije na kojima su 
izgrađene postojeće bazne radijske stanice i određene su zone u kojima je moguća gradnja 
samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje 
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova.   
Samostojeći antenski stup mora biti takvih karakteristika da omogućava smještaj više operatera, 
interventnih službi i ostalih zainteresiranih korisnika. 
Pri planiranju i odabiru lokacije za smještaj samostojećega antenskog stupa voditi računa da se ne 
naruši izgled krajobraza. Osobito je potrebno očuvati panoramski vrijedne prostore. 
Za izgradnju samostojećih antenskih stupova koristiti tipska rješenja i projekte odobrene od nadležnog 
ministarstva za prostorno uređenje. 
Samo u slučaju da iz razloga zaštite ljudi, dobara ili okoliša nije moguće koristiti prihvaćena tipska 
rješenja mogu se planirati, projektirati i graditi i drugi tipovi samostojećih antenskih stupova. 
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Objekte za smještaj telekomunikacijske opreme treba projektirati na način da se koriste materijali i 
boje prilagođene obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi, osim ako je posebnim 
propisima određeno drugačije. 
Slijedom tehnološkog razvitka elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 
postojeće antenske stupove i njihovu opremu prilagođavati novim standardima u cilju povećavanja 
zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša. 
Građenje samostojećih antenskih stupova nije dopušteno: 

 na arheološkim područjima i lokalitetima te povijesnim graditeljskim cjelinama, 
 na zaštićenim područjima zaštićenim u kategoriji strogi rezervat, nacionalni park, posebni 

rezervat, park prirode i regionalni park te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje 
obuhvaća malu površinu, 

 na vodnom dobru, i 
 u građevinskim područjima. 

Iznimno se dopušta građenje samostojećih antenskih stupova u izdvojenim građevinskim područjima 
gospodarske namjene. 
Ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguće izbjeći planiranje i izgradnju samostojećih 
antenskih stupova, na zaštićenom području prirodnih vrijednosti planirati minimalni broj stupova koji 
osiguravaju zadovoljavajuću pokrivenosti i to rubno, odnosno na način da se izbjegnu istaknute i 
krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina, osim na području strogog rezervata i posebnog 
rezervata. 

5.4. Plinovodi, naftovodi i produktovodi 

Članak 40. 
Područjem obuhvata plana prolazi trasa međunarodnog magistralnog plinovoda eksploatacijska polja 
na Sjevernom Jadranu - Pula - Viškovo - Zlobin - Delnice - Vrbovsko - Karlovac.  
Planom razvoja plinskog transportnog sustava planirana je izgradnja međunarodnog magistralnog 
plinovoda LNG terminal – Zlobin – Karlovac - Zagreb. 
Planski koridori međunarodnih magistralnih plinovoda određeni su u članku 29. Za sve zahvate u 
planskom koridoru plinovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete upravitelja voda. 
Konačna trasa magistralnog plinovoda i pratećih nadzemnih objekata odredit će se prilikom 
projektiranja gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, od nadležnih 
tijela ishodit će se posebni uvjeti gradnje, provest će se precizne geodetske i geološke izmjere, 
primijeniti tehnološke inovacija, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne 
vrijednosti (arheologija) i po potrebi provesti dodatna istraživanja. Iznimno su dopuštena pojedinačna 
odstupanja od planiranog koridora u slučajevima nemogućnosti polaganja plinovoda na određenim 
lokalitetima koji su pod određenim režimima zaštite ili iz krajobraznih, kulturnih, geoloških, tehničkih, 
sigurnosnih i ostalih razloga. Moguća odstupanja u pogledu rješenja trase odnosno koridora 
magistralnog plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovim 
Planom, neće se smatrati izmjenama Plana. 
Za postojeće i planirane magistralne plinovode primjenjuje se Pravilnik o tehničkim uvjetima i 
normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i 
plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (sl. list 26/85) koji, između 
ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od 
osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. 

 
Članak 41. 

Područjem obuhvata plana prolazi trasa magistralnog naftovoda za međunarodni promet Omišalj - 
Sisak.  
U području obuhvata planirano je proširenje kapaciteta magistralnog nafotovoda za međunarodni 
promet Omišalj – Sisak te izgradnja produktovoda Rijeka – Karlovac – Sisak – Zagreb/Slavosnki Brod 
– granica R. Srbije. 
Planski koridori naftovoda i produktovoda određeni su u članku 29. Za sve zahvate u planskom 
koridoru naftovoda i produktovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete upravitelja voda. 
Za postojeće i planirane magistralne naftovode i prokutovode primjenjuje se Pravilnik o tehničkim 
uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima 
i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (sl. list 26/85). 

5.5. Vodovodna mreža 

Članak 42. 
Vodovi i građevine sustava vodoopskrbe prikazani su na kartografskom prikazu broj 2.3. 
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Planirano proširenje vodovodne mreže na sva područja i dijelove naselja koji nisu obuhvaćeni 
vodoopskrbom temeljeno je na dosadašnjoj koncepciji vodoopskrbe.  
Planirano je povezivanje vodovodnih sustava na području Županije (Regionalni sustav iz sliva 
Lokvarke) kako bi se u slučaju havarije mogle zadovoljiti minimalne potrebe, te automatizacija 
vodovodnih sustava. 
U sklopu vodoopskrbnog sustava planirana je rekonstrukcija i izgradnja: 

 rekonstrukcija dotrajalih cjevovoda u cilju smanjivanja gubitaka 
 izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i spoja na Regionalni vodoopskrbni sustav Gorskog 

kotara 
 izgradnja vodospreme Šerementovo 

Planski koridori vodovoda određeni su u članku 29.  
Moguća manja odstupanja trasa vodova i nadzemnih objekata zbog tehničkih, geoloških, sigurnosnih i 
drugih objektivnih razloga neće se smatrati izmjenama Plana. 
Vodoopskrbne cjevovode treba polagati u zemljišnom pojasu prometnica površina gdje je to moguće. 
Na križanjima vodovoda i drugih cjevovoda vertikalni razmak mora biti najmanje 50 cm. 
Najmanji profil cjevovoda mora biti 50 mm, odnosno  100 mm za cjevovode na koje se priključuje 
hidrantska mreža. Na svim čvorovima vodovodne mreže moraju se izvesti zaporni uređaji smješteni u 
betonska okna. Vodovodnu mrežu izvoditi cijevima koje podnose radni tlak 10 bara.  

5.6. Uređivanje vodotoka i voda 

Članak 43. 
Sustav uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda općine Skrad dio je cjelovitog sustava uređenja 
vodotoka i obrane od poplava na vodama područja malog sliva „Gorski Kotar“. 
Sustav vodotoka linijski obuhvaća registrirane vodotoke – bujice u dijelu kojim su smještene u 
području Općine Skrad i to: Skradska dobra s pritokama, Bukovačka Dobra s pritokama, Jasle potok s 
pritokama, Curak s pritokama, Čedanj s pritokama, Potok Belo, Veliki potok (Golik), Veliki jarak i druge 
manje vodotoke. 
Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda planira se 
za sve vodotoke – bujice utvrditi inundacijsko područje, te javno vodno dobro i vodno dobro. 
Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina vodotoka 
obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10 m, mjereno od gornjeg 
ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka. 
Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, 
njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina. 
Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno 
važećem Zakonu o vodama. 
Do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se 
oni iz karte ovog Plana. 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, na kojoj su uz druge 
sadržaje prikazani i vodotoci – bujice. 
Operativna obrana od poplava za vodotoke: Skradska Dobra, Bukovačka Dobra, Curak s pritokama 
Jasle potok i Zeleni Vir, Čedanj, Potok Belo, Veliki potok (Golik), Veliki jarak i Paletina s pritokom 
Smutin jarak, sadržana je u operativnom planu obrane od poplava na vodama 2. reda – Sektor E – 24. 
područje malog sliva „Gorski kotar“. 
Vodne površine i vodno dobro treba uređivati tako da se osigura propisani vodni režim, kvaliteta i 
zaštita voda.  

Korita vodotoka treba uređivati na način koji je izgledom blizak prirodnom obliku. 
Zabranjeno je ograđivanje prirodnih izvora u javnoj upotrebi.  
Inundacijski pojas na vodotocima i drugim ležištima voda štiti se u svrhu tehničkog i gospodarskog 
održavanja vodotoka i drugih voda, djelotvornog provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite 
od štetnog djelovanja voda.  
Sve zemljišne čestice u inundacijskom pojasu, od vanjske granice pojasa do korita vodotoka, imaju 
svojstvo vodnog dobra. Vodno dobro je od interesa za Republiku Hrvatsku, koje ima njezinu osobitu 
zaštitu i koristi se na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama. 
S obzirom na postojanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina razlikuje se uređeni i neuređeni 
inundacijski pojas.  
U inundacijskom pojasu zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i 
povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja voda.  
Ako nije drugačije određeno, izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke u pojasu širine 20,0 m treba 
se izvoditi u skladu s režimom propisanim Zakonom o vodama (NN 107/95, 150/05). 
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5.7. Odvodnja otpadnih voda 

Članak 44. 
Sustav odvodnje definiran je kao razdjelni, te je odvodnju oborinskih i sanitarno-tehničkih otpadnih 
voda potrebno vršiti odvojeno u skladu sa Zakonom o vodama. 
U svrhu prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Skrad, Podstena, Planina Skradska, Veliko 
Selce i Tusti Vrh planirana je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s odvodnjom na uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Brod Moravice i Skrad. Uređaj je planiran na području 
Općine Brod Moravice. Veličina uređaja definirat će se projektom. S obzirom na veličinu uređaja i 
smještaj unutar vodozaštitne zone (II. zona vodozaštite) predviđena je izgradnja uređaja najmanje II. 
stupnja pročišćavanja. Dozvoljena je mogućnost fazne izgradnje uređaja, sukladno definiranom 
opterećenju uređaja kroz daljnja vremenska razdoblja. Ispust pročišćenih otpadnih voda riješit će se 
sukladno važećoj zakonskoj regulativi - važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih 
voda i važećoj uredbi o standardu kakvoće voda.  
Do izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Brod Moravice i Skrad odvodnja otpadnih voda na ovom 
području rješavat će se izgradnjom nepropusnih septičkih taložnica i biodiskova sukladno Odluci o 
zonama sanitarne zaštite i Odluci o odvodnji Općine Skrad. 
Odvođenje oborinskih voda s parkirnih i manipulativnih površina rješavati sukladno Odluci o zonama 
sanitarne zaštite.  
Odvodnja otpadnih vode na područjima koja nisu u obuhvatu sustava odvodnje otpadnih voda 
aglomeracije Brod Moravice i Skrad rješavat će se autonomnim sustavima: nepropusnim trokomornim 
truležnicama s djelomičnim biološkim pročišćavanjem, biodisk uređajima ili nepropusnim sabirnim 
jamama koje treba redovito čistiti i održavati.  
Oborinska odvodnja manjih naselja rješava se otvorenim kanalima i cestovnim  jarcima do recipijenta.  
Ako se u okviru manjih naselja izgrade gospodarski pogoni ili mini farme nužno je otpadnu vodu 
tretirati do potrebne razine prije ispuštanja u recipijent.  
Svi proizvodni sadržaji i gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta) trebaju imati svoje 
predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u javnu kanalizaciju, što se  odnosi i na separaciju ulja i 
masti. 

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina 

6.1. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti 

Članak 45. 

Mjere zaštite zaštićenih prirodnih vrijednosti 

Na području Općine temeljem Zakona o zaštiti prirode zaštićen je značajni krajobraz Vražji prolaz i 
Zeleni Vir. Za sve zahvate u području značajnog krajobraza potrebno je ishoditi posebne uvjete 
nadležnog tijela sukladno posebnim propisima.  

Područja ekološke mreže 

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži na području Općine nalaze se područja ekološke mreže: 
 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  

U područjima ekološke mreže u postupku ishođenja odobrenja za zahvate u prostoru potrebno je 
provesti postupak sukladno posebnim propisima. 

6.2. Stanje pravne zaštite kulturnih dobara i mjere zaštite kulturnih dobara 

6.2.1. Kulturna dobra upisana u registar nepokretnih kulturnih dobara 

Članak 46. 
Na području Općine u registar nepokretnih kulturnih dobara upisana je 

 zgrada Lončarić, Goranska ulica 12, Skrad; Z-118 
Za sve zahvate na kulturnom dobru upisanom u registar nepokretnih kulturnih dobara u postupku 
ishođenja odobrenja za zahvat u prostoru kod nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine potrebno je 
ishoditi sljedeće: 
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 posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole) 
 prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevne dozvole) 
 nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine 

6.2.2. Kulturna dobra zaštićena odredbama prostornog plana (ZPP) 

Članak 47. 
Za zahvate na kulturnim dobrima koja su zaštićena odredbama ovog plana (ZPP) u postupku 
ishođenja lokacijske dozvole nije potrebno zatražiti mjere zaštite i posebne uvjete nadležne uprave za 
zaštitu kulturne baštine. Zaštita ovih kulturnih dobara provodi se sukladno mjerama ovog plana. 
Na području Općine to su sljedeća kulturna dobra: 

 crkva sv. Antuna Padovanskog, Skrad 
 župna crkva Sv. Izidora Ratara, Divjake 
 kapela Sv. Trojstva, Bukov Vrh 
 kapelica Uznesenja Marijina, Skradski Vrh 
 poklonac Uzvišenje Sv. Križa, Planina Skradska 
 kapela Sv. Andrije, Rogi 
 kapela Sv. Roka, Zakrajc 

 
Članak 48. 

Za pojedinačne građevine i sklopove zaštićene mjerama ovog plana (ZPP) planom se utvrđuju 
sljedeće mjere zaštite: 

 povijesno vrijedne građevine ili dijelove građevina treba sačuvati u izvornom obliku 
 kod adaptacija i zamjena dotrajalih dijelova građevine treba primjenjivati izvorne materijale 
 građevine se mogu prenamijeniti za poslovne, trgovačke ili ugostiteljske namjene, 

predstavljanje i promidžbu tradicijskoga graditeljstva, i druge namjene  
 dogradnje izvornog sklopa su moguće pri čemu treba jasno arhitektonski i oblikovno 

razgraničiti izvorne od dograđenih dijelova 
 dogradnje planirati na način kojim se neće narušiti spomeničke, arhitektonske i oblikovne 

vrijednosti izvornog sklopa 
 kod dogradnji treba osobito pažljivo čuvati mikroambijent naselja  
 novu izgradnju treba uskladiti sa zatečenim tlocrtnim i visinskim veličinama postojećih zgrada 

kako bi se ustrojio skladan graditeljsko ambijentalni sklop u kojem oblikovno dominira 
povijesno vrijedna građevina ili sklop 

7. Postupanje s otpadom  

Članak 49. 
Na području Općine Skrad ne predviđa se lokacija reciklažnog dvorišta i transfer stanice. Na području 
Grada Delnica planirana je lokacija (Sović Laz) reciklažnog dvorišta s transfer stanicom za komunalni 
otpad, koja bi bila uključena u županijski sustav gospodarenja otpadom. To je zajednička lokacija koja 
bi pokrivala i područje Općine Skrad. 
U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom onečišćene površine treba 
sanirati. Sanacija se provodi temeljem plana sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih 
odlagališta, kojeg donosi općinsko vijeće. 
Osnovi ciljevi postupanja s otpadom su: 

 izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada čiji 
nastanak se ne može spriječiti, 

 sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,  
 iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo 

obrađivanje prije odlaganja, 
 kontrolirano odlaganje otpada, 
 saniranje otpadom onečišćenog tla. 

Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati 
se odredbi Zakona o otpadu i važećih propisa iz područja gospodarenja otpadom.  
Gospodarenje otpadom podrazumijeva sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada i njegovog 
štetnog utjecaja na okoliš, te postupanje s otpadom po gospodarskim načelima.  
Postupanje s otpadom podrazumijeva: skupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje, oporabu, 
zbrinjavanje otpada, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje građevina namijenjenih 
odlaganju otpada i drugih otpadom onečišćenih površina, te nadzor. 
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S otpadom se mora postupati tako da se izbjegne: opasnost za ljudsko zdravlje; opasnost za biljni i 
životinjski svijet; onečišćenje okoliša (voda, mora, tla,zraka) iznad propisanih graničnih vrijednosti; 
nekontrolirano odlaganje i spaljivanje; nastajanje eksplozije i požara; stvaranje buke i neugodnih 
mirisa; pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka te razvoj patogenih mikroorganizama; 
narušavanje javnog reda i mira. 
Proizvođač otpada dužan je na propisan način obraditi i/ili odložiti  otpad koji nastaje iz njegove 
djelatnosti. 
Komunalni otpad, odnosno otpad iz kućanstava i otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstava, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, skuplja se u 
propisane spremnike koji se postavljaju na organiziranim sakupljalištima koja se uređuju na javnim 
površinama s kolnim prilazom za komunalno vozilo. 
U gušće građenim dijelovima naselja postavljaju se i spremnici koji omogućuju separirano skupljanje 
otpada po svojstvima (papir, staklo, plastika, limena ambalaža). 
Kako bi se spriječilo nekontrolirano odlaganje krupnog otpada preporučuje se njegovo periodično 
prikupljanje u posebne veće spremnike ili organizirati skupljačko mjesto na koje bi korisnici sami 
odvozili takav otpad. 
Prilikom postupanja s komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad i s njim postupati 
sukladno s odredbama Zakona o otpadu. 
Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina Skrad, odnosno ovlaštena 
pravna osoba. 
Prilikom postupanja s komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad i s njim postupati 
sukladno s odredbama zakona koji se odnosi na opasni otpad. 
Provođenje mjera za postupanje s industrijskim, ambalažnim, građevnim, električkim i elektroničkim 
otpadom, otpadnim vozilima i otpadnim gumama osigurava Županija, odnosno ovlaštene pravne 
osobe. 
Postupanje s opasnim otpadom smatra se djelatnošću od interesa za Republiku Hrvatsku, a 
provođenje mjera osigurava Vlada Republike Hrvatske, odnosno ovlaštene pravne osobe. 
Neopasni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i skladištiti. 
Otpad iz prethodnog stavka može se iznimno odložiti s ostalim otpadom ili spaliti ako je to gospodarski 
opravdano i nije štetno za okoliš, uz suglasnost upravnog odjela županije nadležnog za poslove 
zaštite okoliša. 
Industrijski, ambalažni, građevni, električki i elektronički otpad, otpadna vozila i otpadne gume moraju 
se posebno skupljati, označavati i u najvećoj mogućoj mjeri reciklirati  

8. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš  

Članak 50. 
U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta života i rada, ovim Planom utvrđuju 
se obveze, zadaci i smjernice za zaštitu tla, zraka, vode i zaštita od prekomjerne buke. 

Zaštita tla 

Vrijedno obradivo tlo ne može se prenamjenjivati u građevinsko zemljište te se slijedom toga na njemu 
ne mogu izvoditi nikakvi građevinski zahvati osim postavljanja infrastrukturnih sustava (dalekovodi, 
repetitori, odašiljači, vodovodi itd). Na ostalim obradivim, te poljoprivrednim i šumskim tlima mogu se 
graditi građevine koje se prema ovim provedbenim odredbama mogu graditi izvan građevinskih 
područja naselja.  

Zaštita voda 

Zone sanitarne zaštite izvorišta na području općine Skrad određene su Odlukom o zaštiti izvorišta na 
području Gorskog kotara i prikazane na kartografskom prikazu br. 2.4. 
Mjere zaštite određene su Odlukom iz prethodnog stavka radi zaštite od zagađenja ili drugih utjecaja 
koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost 
izvorišta. 
Izvorišta vode za piće (podzemni vodonosnici i površinske akumulacije) koje se štite Odlukom 
podijeljena su u dvije grupe: 

1. izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu i 
2. planirana i potencijalna izvorišta vode za piće. 

Crnomorskom slivu na području općine Skrad pripadaju sljedeći vodotoci: 
I. Sliv gornjeg toka rijeke Kupe: 

 Sliv Kupice i Zelenog Vira  
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 izvorišta koja se koriste za vodoopskrbu: izvori Skrad I, II i III, Željeznička postaja, Šubetov 
most, Vodica, Hribške staje, Frankopan 

 potencijalno izvorište:Zeleni vir. 
II. Sliv gornjeg toka rijeke Dobre:  

 izvorišta koja se koriste za vodoopskrbu: Veliki žljeb, Jazbina, Hribac, Kicelj. 
Mjere zaštite vodozaštitnih područja postižu se propisivanjem mjera zaštite za cijelo priljevno područje 
(podzemno i nadzemno) i crpilišta. Vodozaštitno područje izvorišta vode podijeljeno je na tri zone 
zaštite za koje se propisuju smjernice za zaštitu. 
Za pojedina izvorišta utvrđene su sljedeće zone zaštite na području Općine Skrad: 

1. Dvije zone (I i II) zaštite za izvor Skrad I, II i III, Željeznička postaja, Šubetov most, 
Vodica, Kosica, Veliki žljeb, Jazbina, Hribac, Kicelj, Podstena. 

2. Dvije zone (II i III) zaštite za izvor Kupice.  
3. Jedna zona (III) zaštite za izvor Frankopan, 
4. Tri zone (II, III i IV) potencijalni izvor Zeleni Vir: 

Prva zona sanitarne zaštite – zona strogog režima, s najvišom razinom zaštite (zona sanitarne zaštite 
samog izvorišta i vodoopskrbnih objekata). Ova zona obuhvaća i zaštitu ponora i ponornih zona s 
direktnim utjecajem na izvorište vode.  
Druga zona - strogog ograničenja obuhvaća neposredno zaleđe izvorišta pitke vode iz kojeg 
površinske i podzemne vode gravitiraju neposredno prema izvoru. U ovoj zoni se dozvoljava jedino 
izgradnja s odvodnjom otpadnih voda izvan zone zaštite, a zahtjeva se i posebna briga o uređenju 
slobodnih površina. U ovoj zoni se ograničava izgradnja rizičnih objekata za podzemne vode. 
Postojeće državne i županijske ceste moraju imati zatvoreni sustav odvodnje i bočne branike. 
Postojeći magistralni naftovod za međunarodni transport Omišalj – Sisak mora imati izveden propisani 
sustav zaštite i kontrole; dozvoljava se njegova rekonstrukcija s ciljem postizanja propisanih mjera 
zaštite. Kod rekonstrukcije cesta treba provoditi sve mjere zaštite. 

Treća zona – zona ograničenja i kontrole obuhvaća preostali dio slivnog područja, tj. područje 
prihranjivanja izvorišta. U njoj se ograničava izgradnja i postojanje proizvodnih objekata koji koriste i 
stvaraju opasne tvari u proizvodnim procesima. U ovoj zoni posebnu pažnju treba dati odvodnji i 
pročišćavanju otpadnih voda i zbrinjavanju otpadnih tvari kao i mjera zaštite za poljoprivrednu 
proizvodnju. 

U zonama zaštite potencijalnih izvorišta primjenjuju se iste mjere zabrane i ograničenja te mjere 
zaštite kao u zonama zaštite izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu.  

Mjere zaštite od pojave klizišta i mjere zaštite od štetnog djelovanja voda 

Klizišta mogu nastati prirodno zbog potencijalno nestabilnog terena i uslijed djelovanja čovjeka na 
nestabilne terene. Sanacija klizišta je skup  i dugotrajan proces. Bolje ga je izbjegavati nego sanirati 
(Preventiva je bolja od kurative), stoga u prostornom planiranju naročito treba voditi računa da se 
utjecaj čovjekova djelovanja na aktivaciju klizišta svede na najmanju moguću mjeru. 
Osnovno geotehničko zoniranje područja Općine Skrad izvršeno je na temelju raspoloživih podataka, 
a ustanovljeno je četiri geotehničke kategorije: 

 Tla IV grupe svrstana su u područja podložna djelovanju erozije. Područje oblikovana u tom 
tipu tla su istovremeno zone djelomične ili u cijelosti podložne poplavama (jaruge Jasle i potok 
Curak) 

 Tla II i III grupe su pretežito nestabilna područja s naglašenim djelovanjem erozije, pokrivaju 
veći dio prostora Općine. 

Uslijed proljetnog topljenja snijega dolazi do nanošenja naplavnog materijala, granja, kamenja na 
planinarskim stazama, te nerazvrstanim cestama naselja Rogi, Buzin i Skrada. 
Postojeći bogati šumski pokrov na ovim područjima dobiva dodatnu zaštitnu funkciju protuerozivnih 
šuma. Erozija označava jednu od najnegativnijih pojava u ukupnom prirodnom metabolizmu ekološko 
- biološke strukture prirodne osnove, što uvjetuje potrebu utvrđivanja osnovne strategije ponašanja u 
prostoru kako bi se u budućim namjenama korištenja izbjeglo daljnje pogoršanje situacije. 
Potrebno je osigurati uređenje devastiranih i erozijom zahvaćenih područja. Svim površinama, naročito 
šumskim i poljoprivrednim nužno je gospodariti tako da se smanji, odnosno ne poveća vodna erozija. 
Svi građevinski i drugi zahvati u prostoru moraju se izvoditi tako da se ne poveća erozija, odnosno da 
se oštećene površine odmah saniraju. Eroziju korita i vodotoka potrebno je smanjiti uređenjem 
vodotoka i drugim antierozijskim mjerama. 
Dosadašnja aktivna klizišta nisu imala za posljedicu veće ugrožavanje građevina ili ljudi, ali je njihova 
sanacija bila dugotrajna i iziskivala je velika materijalna sredstva stoga pri izradi prostornih planova 
svakako treba sljedeće: 
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- predvidjeti da se prilikom gradnje na lokacijama potencijalno opasnim za pojavu klizišta 
naročito, ako je riječ o građevinama koje će predstavljati važnu infrastrukturu ili će ih koristiti 
veći broj ljudi provedu kvalitetna geološka ispitivanja tla, te se tek nakon provedenog 
geološkog ispitivanja utvrdi da li je ta lokacija pogodna za gradnju 

Odlaganje viška iskopa 

Površina za odlaganje viška iskopa određena je na području naselja Gornja Dobra, na k.č.br. 4685 i 
4686 k.o. Bukov Vrh. Površina za odlaganje viška iskopa određena je uz državnu cestu na trasi 
planiranog kolektora sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Brod Moravice i Skrad, najvećeg 
infrastrukturnog zahvata u prostornom obuhvatu i terminskom horizontu Plana. Na ovoj površini 
obavezno je odlagati sav višak iskopa nastao pri izvođenju građevinskih radova na području Općine. 
Deponirani materijal razvrstavati prema kategorijama iskopa i koristiti kao mineralnu sirovinu pri 
izvođenju građevinskih radova. Na površini za odlaganje viška iskopa dozvoljeno je odlaganje 
isključivo mineralnog materijala.     

Zaštita od požara 

Planom su predviđene sljedeće mjere zaštite od požara i eksplozije: 
 Osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s 

odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe 
 Osigurati hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima i potrebne količine vode za gašenje 

požara u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara 
 U svrhu sprječavanje požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od 

susjednih građevina najmanje 4 m, ili manje ako se dokaže uzimajući u obzir požarno 
opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora 
na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine  

 Ako se građevina gradi na udaljenosti manjoj od 4 m od susjedne građevine mora od 
susjednih građevina biti odvojena požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u 
slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti 
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste 
vatrootpornosti dužine najmanje 1m neposredno ispod pokrova krovišta koji mora biti od 
negorivog materijala najmanje na dužini konzole 

 Kod izgradnje visokotlačnih plinovoda i izgradnje objekata u zaštitnom pojasu visokotlačnih 
plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti te predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija 
plinovoda zapornim tijelima   

 U slučaju da se u objektima stavljaju u promet, koriste i skladište zapaljive tekućine i plinovi 
potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i 
plinovima 

 Preporučuje se izlazne putove iz građevina projektirati u skladu s američkim smjernicama 
NFPA 101 

 Preporučuje se građevine športsko-rekreacijske namjene poput športskih dvorana projektirati 
u skladu s američkim smjernicama NFPA 101 

 Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore cjevovoda, 
električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, 
vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja 
otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s 
hrvatskim normama HRN DIN 4102, a ispitivanje vatrootpornih i dimnonepropusnih vrata 
provesti po normi HRN DIN 18095 

 Garaže projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106, a 
sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS 

 Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave 
Zagrebačke kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi 
elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta 

 U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise 
prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, 
utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete 
ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu 
ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti 
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Zaštita od buke 

Najviše dopuštene razine buke na vanjskim površinama ne smiju biti veće od vrijednosti utvrđenih u 
sljedećoj tablici: 

Namjena površine 
Najviše dopuštene 15-minutne razine Leq u 
dBA 
danju noću 

šport i rekreacija, kulturno-povijesni lokaliteti i parkovi  50 40 
stambena i mješovita namjena, škole i dječji vrtići         55 45 

gospodarska namjena 
Na granici ove zone buka ne smije prelaziti 
dopuštene razine u zoni s kojom graniči 

 
Na području općine bukom je ugroženo područje uz željezničku prugu M202.  
Na površinama gospodarske namjene na kojima se planira smještaj djelatnosti koje razvijaju veću 
razinu buke izvoditi zaštitu izgradnjom zaštitnih barijera ili sadnjom zaštitnog zelenila, a razine buke 
uskladiti s vrijednostima navedenim u gornjoj tablici. 
U naseljenim mjestima zabranjeno je obavljati radove i djelatnosti koje razvijaju buku koja ometa noćni 
mir i odmor, od 23 - 06 sati idućeg dana. 
Pri izradi prostornih planova užih područja, te projekata planiranih prometnica  zadržati nivo buke u 
granicama dopustivim za pojedine namjene. U detaljnijim planovima treba grupirati sadržaje koji 
razvijaju viši nivo buke i sadržaje u kojima je dopušten viši nivo buke dopušten. 

Procjena utjecaja na okoliš 

Za prometne, energetske, vodne, proizvodne, sportske, turističke, trgovačke i građevine na zaštićenim 
područjima, te građevine za postupanje s otpadom i površine eksploatacije mineralnih sirovina 
obaveza izrade studije utjecaja na okoliš određuje se temeljem posebnog propisa.  

Zahtjevi zaštite i spašavanja 

Članak 51. 
1. Prirodne katastrofe i velike nesreće 
1.1. Poplave 

Slivno područje Gorski kotar spada u Sektor I prema Operativnom planu obrane od poplava na 
lokalnim vodama Primorsko goranske županije. Slivno područje ima velike godišnje količine oborine 
koje zbog gustog i kvalitetnog vegetacijskog pokrova i relativno velikih infiltracijskih karakteristika 
terena ne utječu negativno na okoliš i ukupni vodni režim. Pojavu poplava na gorskim vodotocima i 
bujicama karakterizira relativno dug proces saturiranja tla odnosno tek kod koncentriranih oborina u 
uvjetima potpunog saturiranja dolazi prvo do provala manjih bujičnih vodotoka što kasnije izaziva 
pojavu velikih voda u većim vodotocima (Kupa i Dobra). Vrsta regulacijski objekata na ovim 
vodotocima su prvenstveno uzdužne i poprečne regulacijske građevine koje omogućuju nesmetanu 
propagaciju vodnih valova kroz prvenstveno urbanizirana područja ili služe zaštiti važnijih 
infrastrukturnih objekata (pruga, cesta, dalekovodi). Izvedeni su regulacijski radovi na dionicama uz tok 
rijeke Dobre u naselju Gornja Dobra kao i radovi na zaštiti obala uz neke izgrađene objekte.  
Na području Općine dolazi do plavljenja šumskog i poljoprivrednog manjeg dijela uz korito vodotoka 
Dobre zbog nedovoljnog kapaciteta uslijed velikih oborina i prilikom topljenja snijega. Štete se očituju 
kroz erozijsko djelovanje na okoliš oko rijeke Dobre i potoka Curak  a materijalnih šteta nije bilo. 
Dolazi do nanošenja materije na nerazvrstane ceste Skrad prema  naseljima Rogi i Buzin, kao i na 
pješačkim stazama te smanjenja poljoprivrednih prinosa oko rijeke Dobre za približno 2 %. 
Mjere zaštite od poplava 
Za uklanjanje posljedica uslijed pojave bujičnih voda u slučaju izrazito velikih padalina aktivirat će se 
vatrogasne snage, komunalno poduzeće i postrojba CZ koji raspolažu s dovoljno ljudstva i 
materijalno-tehničkih sredstava za provođenje mjera zaštite, obrane i sanacije posljedica od poplava. 

1.2. Potresi 
Područje Općine Skrad ugroženo je od potresa VII stupnja intenziteta po MCS skali (razorni potresi).  
Mjere zaštite od potresa 
U svrhu efikasne zaštite od potresa kao urbanističku mjeru potrebno je konstrukcije svih budućih 
građevina i rekonstrukcije postojećih na području općine uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim 
propisima za predmetnu seizmičku zonu. Kod izgradnje većih stambenih i poslovnih građevina 
potrebno je izvršiti geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost 
konstrukcija na predviđene potrese. Prilikom planiranja geotehničkih zahvata u takvim tipovima terena 
kao i kod temeljenja građevina, nužno je uzeti u obzir ove relevantne čimbenike koji mogu otežati i 
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bitno poskupiti građenje. Kod statičkog proračuna građevina potresno djelovanje određuje se preko 
proračunskog ubrzanja tla ag koje odgovara povratnom periodu potresa od 500 godina koji za ovo 
područje iznosi 0,1g. 
Prostorni planovi užih područja trebaju sadržavati kartografske prikaze zona zarušavanja, površine za 
odlaganje materijala od urušavanja te površine za okupljanje većeg broja ljudi van zona ugroženih od 
urušavanja. 
Mjere zaštite od rušenja 
Prometnice unutar planiranih, neizgrađenih dijelova naselja moraju se projektirati tako da razmak 
građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprečavaju prometnicu 
radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.  
Kod projektiranja većih raskršća i čvorišta s prometnicama projektiranim u dvije ili više razina mora se 
osigurati cijeli lokalitet čvorišta tako da se isti režim prometa može, unaprijed projektiranim načinom, 
odvijati na jednoj (prizemnoj) razini. 
Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju 
eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Primorsko-
goranske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina. 
Urbanističkim i detaljnim planovima uređenja prostora za pojedina područja Općine Skrad (a posebno 
za izgrađene jezgre naselja koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima gradnje), mora se 
analizirati otpornost tih jezgri na rušenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od 
rušenja. 

1.3.  Ostali prirodni uzroci 
Mjere zaštite od ostalih prirodnih uzroka 

Oborinski režim 
Zaštita se provodi u vezi s posljedicama do kojih može doći, a prije svega je u vezi sa zaštitom od 
poplava, bujica, klizišta i erozije, izgradnjom zaštitnih vodenih građevina i drugim građevinskim 
mjerama. Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika, kao i kod 
projektiranja kanalizacijske mreže u naseljima, gdje treba voditi računa o maksimalnim intenzitetima 
kiše u kratkim vremenskim razmacima te istu mrežu dimenzionirati na takve uvjete. 
Olujno ili orkansko nevrijeme 
Radi mogućih većih posljedica u toku kratkog razdoblja i neposredne opasnosti po ljudske živote, veće 
nego bilo koje druge od gore navedenih ugroza, zaštiti materijalnih dobara i života ljudi pri nevremenu 
i olujama treba posvetiti posebnu pažnju. Zaštitu je moguće ostvariti provođenjem preventivnih mjera 
već pri planiranju naselja te gradnji stambenih i poslovnih građevina, napose onih koji se nalaze na 
većim visinama i prijevojima. Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi 
ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama se, na mjestima gdje vjetar ima udare olujne jačine, 
trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi - vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane 
stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja. 

Poledica 
Preventivne mjere uključuju prognozu za tu pojavu te izvješćivanje o tome odgovarajućih službi, koje u 
svojoj redovnoj djelatnosti vode računa o sigurnosti prometne infrastrukture. 
 

2. Tehničko – tehnološke katastrofe i velike nesreće 
2.1. Tehničko tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u gospodarskim 

objektima i prometu 
Mjere zaštite od tehničko tehnoloških nesreća u gospodarskim objektima i prometu 
Na području Općine pravne osobe koje skladište i rukuju opasnim tvarima su HEP ODS pogon Skrad i 
HŽ infrastruktura. 
U blizini lokacija gdje se skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim 
tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, 
sportske dvorane, stambene građevine i sl.). Nove građevine koje se planiraju graditi, a u kojima se 
pojavljuju opasne tvari, potrebno je locirati tako da ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih 
zona) te korisnike obvezati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i povezivanje sa sustavom 112. 
Građevinskim mjerama je potrebno povećati sigurnost ugroženih građevina eventualnim ukapanjem ili 
ograđivanjem čvrstom pregradom spremnika za UNP što smanjuje zonu apsolutnog dosega. 
Od prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati korištenje sigurnih i adekvatno označenih prometnica u 
granicama njihovih mogućnosti s obzirom na nužnost korištenja prilaznih prometnica. 
Glavne mjere prevencije nastanka cestovnih nesreća su: izgradnja kvalitetne i odgovarajuće cestovne 
mreže, edukacija i osvješćivanje sudionika u prometu, poboljšanje voznog parka itd. 

2.2. Epidemiološke i sanitarne opasnosti 
Mjere zaštite od epidemija i sanitarnih opasnosti 
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U ustaljenom sustavu zdravstvenog nadzora nad zaraznim bolestima uz očuvan sustav izvanbolničke i 
bolničke zdravstvene zaštite, sustav dispozicije sanitarno-potrošnih voda, dispozicije otpada i sustava 
za vodoopskrbu stanovnika na području Općine nema velike prijetnje za pojavnost epidemija većih 
razmjera. 

3. Sklanjanje stanovništva 
Sklanjanje ljudi osigurava se prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih 
građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  
Kod projektiranja i gradnje podzemnih i javnih, komunalnih i sličnih građevina treba osigurati 
mogućnost prilagodbe građevine ili njenog dijela za sklanjanje ljudi. 

9. Mjere provedbe plana 

9.1. Obaveza izrade urbanističkih planova uređenja 

Članak 52. 
Izrada urbanističkog plana uređenja obavezna je za građevinsko područje naselja Skrad i građevinska 
područja gospodarske i sportske namjene te se ovim planom utvrđuje obavezna izrada sljedećih 
urbanističkih planova uređenja: 
UPU 1 – Skrad i izdvojeno građevinsko područje groblja 
UPU 2 – turistička zona Hribac 
UPU 3 – proizvodna zona Mala Dobra 
UPU 4 – poslovna i proizvodna zona Veliko Selce – Podstena 
UPU 5 – turistička zona Zeleni Vir 
UPU 6 – turistička zona Skrad 
Do donošenja urbanističkih planova uređenja na neuređenim dijelovima građevinskog područja ne 
može se izdati lokacijska dozvola i građevinska dozvola za građenje nove građevine 
Urbanistički planovi uređenja moraju biti usklađeni s ovim Planom.  
U slučaju neusklađenosti uvjeta propisanih urbanističkim planom uređenja i uvjeta propisanih ovim 
Planom primjenjuju se uvjeti propisani ovim planom. 
Izrada urbanističkog plana uređenja za pojedine neizgrađene uređene dijelove građevinskog područja 
može se pokrenuti odlukom Općinskog vijeća.  

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera 

Članak 53. 
Razvoj Općine Skrad provodit će se primarno implementacijom konkretnih razvojnih projekata za koje 
su ovim Planom ostvarene prostorno planske pretpostavke. U svrhu sistematizacije razvojnih mjera 
utvrđuju se sljedeći prioriteti realizacije razvojnih projekata: 
 

1. Rekonstrukcija postojeće ceste (planirane županijske ceste) u smjeru značajnog krajobraza 
Zeleni Vir i Vražji prolaz 
Postojeća cesta u smjeru Zelenog Vira je u lošem stanju u prvom redu zbog erozije koju 
izazivaju oborinske vode koje se na cestu slijevaju s okolnih površina. Rekonstrukciju ceste 
treba vršiti na trasi postojeće ceste jer za promjenu trase i eventualna proširenja nema 
prostornih mogućnosti. Rekonstrukciju treba vršiti u etapama počevši od najkritičnijih dionica, 
koje se u pravilu nalaze u usjecima na kojima oborinske vode s okolnih površina dotiču 
direktno na kolnik. Prioriteno je rješavanje odvodnje izvedbom odvodnih kanala i propusta 
kojima će se oborinske vode kanalizirati i odvesti dalje u okoliš.  
   

2. Izgradnja turističke žičare Skrad – Zeleni Vir 
Trasa žičare Planom je određena na temelju idejnog rješenja. Izgradnja žičare omogućuje 
prijevoz velikog broja posjetitelja do područja značajnog krajobraza čime se područje Općine 
afirmira kao prepoznatljiva turistička destinacija. U sljedećem razdoblju potrebno je razraditi 
model financiranja izgradnje žičare uz sudjelovanje Županije i Države tijela jer Općina nema 
financijskih kapaciteta za realizaciju ovog zahtjevnog projekta. 
 

3. Poboljšanje turističke infrastrukture na području značajnog krajobraza Zeleni Vir i Vražji 
prolaz  
Najvažniji infrastrukturni objekt u području značajnog krajobraza je pješačka staza u kanjonu 
Vražjeg prolaza. Postojeća staza je kvalitetno osmišljenja i interpolirana u zahtjevni reljef 
kanjona. Oborine i bujice konstantno je oštećuju te je potrebno stalno održavanje i česti 
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popravci, U tom je kontekstu potrebno razraditi plan održavanja, modernizacije i 
rekonstrukcije staze. Planom održavanja treba obuhvatiti i drugu turističku infrastrukturu u 
području značajnog krajobraza: informacijske ploče, staze, odmorišta i druge objekte koji su 
većinom dotrajali i zastarjeli.     
 

4. Uređenje lječilišno-turističkog kompleksa Šiler 
Kompleks Šiler je značajan gospodarski potencijal Općine i šire regije. Postojeće građevine 
u kompleksu su u dobrom građevinskom stanju i za njihovo privođenje planiranoj 
zdravstvenoj i turističkoj namjeni nisu potrebna velika ulaganja. Osnovna prepreka uređenju 
kompleksa su neriješeni imovinsko pravni odnosi. Veći dio kompleksa je u državnom, a 
manji dio, koji uključuje dio postojećih građevina i javnu prometnu površinu unutar 
kompleksa, u vlasništvu Općine Skrad. Predlaže se da se za kompleks izradi dokument 
kojim će se utvrditi programske smjernice obnove, analizirati mogućnosti i varijante 
rješavanja vlasničkih odnosa te predložiti precizni pravni i financijski modeli za privlačenje 
potencijalnih ulagača.       
 

5. Mjere za poticanje razvoja novih oblika turističke ponude  
Mobilni booking, personalizirana ponuda, potražnja za okolišno osvještenim smještajnim 
kapacitetima i eksluzivnim turističkim doživljajima recentni su trendovi koji su u kratkom 
razdoblju temeljito promijenili način funkcioniranja turističke djelatnosti. Općina Skrad ima 
sve uvjete za razvoj upravo takvih oblika suvremene turističke ponude. Planom je 
omogućena gradnja i uređivanje različitih vrsta pojedinačnih smještajnih objekata. Taj pristup 
treba zadržati i u implementaciji plana te različitim mjerama poticati razvoj turističkih sadržaja 
u kojima će raditi lokalno stanovništvo.    

III. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 54. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“. 
 
KLASA: 350-01/20-01/1 
URBROJ: 2112/04-20-01-86 
Skrad, 18. ožujka 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                              Predsjednik 
                                                                                                             Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 

 
3. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20) 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, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20), 
Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je 
 

STATUT OPĆINE SKRAD 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Skrad (dalje u tekstu: 

Općina), njezina službena obilježja, Dan Općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela 
Općine, financiranje i imovina, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje 
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih 
službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od 
važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine. 

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 
 



Stranica 44                                                     Službene novine Općine Skrad                                                          3/2021 

                  Članak 2. 
Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom 

o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Belski Ravan, Brezje Dobransko, Bukov Vrh, Bukovac 

Podvrški, Buzin, Divjake, Gorani, Gorica Skradska, Gornja Dobra, Gramalj, Hlevci, Hosnik, Hribac, 
Mala Dobra, Malo Selce, Pečišće, Planina Skradska, Podslemeni Lazi, Podstena, Pucak, Raskrižje, 
Rasohe, Resnatac, Rogi, Skrad, Sleme Skradsko, Trški Lazi, Tusti Vrh, Veliko Selce, Vrh Brodski, 
Zakrajc Brodski, Žrnovac. 

Granice Općine - Općina graniči sa Općinama Brod Moravice i Ravnom Gorom, te gradovima 
Delnice i Vrbovsko. 

Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom  zakonom. 
 

Članak 3. 
Općina je pravna osoba. 
Sjedište Općine je u Skradu Josipa Blaževića - Blaža 8. 

 
II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

 
Članak 4. 

Općina ima grb i zastavu.   
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 

propisima. 
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine. 

Na temelju mjerila propisanih općim aktom Općinskog vijeća, općinski načelnik može odobriti 
uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.  

 
Članak 5. 

Grb Općine ima oblik trokutastog - srcolikog štita s rasčetvorenim poljima gdje su prvo i 
četvrto polje crvene boje, a drugo i treće polje bijele (srebrnaste) boje. 

Izvornik grba Općine čuva se u Hrvatskom državnom arhivu i prema njemu se oblikuju grbovi. 
 

Članak 6. 
Zastava Općine je jednobojne tamno zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1,u 

skladu sa Zakonom. Na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom 
trakom. 
Visina grba je 2/3 visine-širine zastave. 

 
Članak 7. 

Dan Općine je 15. kolovoza, dan Velike Gospe. 
  

III. JAVNA PRIZNANJA 
 

Članak 8. 
 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za 
razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, 
kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i 
drugih javnih djelatnosti.  
  

Članak 9. 
Javna priznanja Općine su: povelja s novčanom nagradom, pohvalnica, zahvalnica, te 

imenovanje počasnim građaninom Općine Skrad. 
 Javna priznanja i počasti Općine dodjeljuju se javnim natječajem fizičkim i pravnim osobama 
koje u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine. 

 
Članak 10. 

 Priznanje počasnog građanina Općine može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili 
druge države koji svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku 
ugleda Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku 
čovječanstva. 
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 Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području 
Općine.  
 

Članak 11. 
 
 Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za 
razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju turizma, gospodarstva, kulture, skrbi, 
unapređivanje prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome 
usmjerene, Općina dodjeljuje svoja priznanja. 
 Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost 
njihove dodjele, te tijela koja provede postupak i vrše dodjelu priznanja , uređuju se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 
 
 IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE 
                 (REGIONALNE)  SAMOUPRAVE 

 
Članak 12. 

 Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, 
Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i 
inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima. 
 

Članak 13. 
 Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i 
trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.  
 Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 14. 
 O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu 
Općine. 
 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG 
 

Članak 15. 
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s 

Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela 
Općine. 

 
Članak 16. 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito 
poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanje, 
- prostorno i urbanističko planiranje, 
- komunalno gospodarstvo,  
- brigu o djeci, 
- socijalnu skrb, 
- primarnu zdravstvenu zaštitu, 
- odgoj i osnovno obrazovanje,  
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 
- zaštitu potrošača, 
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 
- promet na svom području te 
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se 
uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 
 Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
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Članak 17. 
Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 16. ovoga Statuta, osobito u svrhu 

pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije, organizirati 
zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem 
zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički 
organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko 
vijeće. 

 
Članak 18. 

 Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje 
od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na 
Primorsko-goransku županiju. 
 Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom 
odlukom prenijeti na mjesne odbore. 

 
VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU  

 
Članak 19. 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog 
referenduma zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 
Članak 20. 

 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o 
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima 
određenim zakonom i Statutom. 

Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika 
o promjeni područja Općine Skrad. 
 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma može temeljem odredbi zakona i 
ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća 
mjesnih odbora na području Općine i 20% ukupnog broja birača. 
 

Članak 21. 
 Osim iz razloga utvrđenih člankom 20. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 
raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika.  
 Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati 
najmanje 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Skrad. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od vijećnika. 
 Prijedlog za raspisivanje referenduma  iz stavka 1. ovog članka može predložiti i 20% ukupnog 
broja birača upisanih u popis birača Općine Skrad. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i 
potpisan od birača. 
          Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika prije proteka roka 
od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se 
održavaju redovni izbori za načelnika. 

 
Članak 22. 

 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik Općinskog vijeća 
dužan je podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka 
dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
 Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da 
je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 
30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga. 
 Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog 
tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje 
referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je 
izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju 
referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog 
tijela. 
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Članak 23. 
 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za 
koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku 
pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, 
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan 
održavanja referenduma. 
 Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Općine Skrad“ i na 
mrežnim stranicama Općine Skrad. 
 

Članak 24. 
 Pravo glasovanja na referendumu imaju birači koji imaju prebivalište na području Općine i 
upisani su u popis birača. 
 

Članak 25. 
 Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 20. stavka 1. ovog Statuta obvezatna 
je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu. 
 Odluka donesena na referendumu objavljuje se u „Službenim novinama Općine Skrad“ i na 
mrežnim stranicama Općine Skrad. 
 

Članak 26. 
 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili 
drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.  
 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina 
vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik. 
 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od  60 
od dana zaprimanja prijedloga. 
 Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u 
kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću. 
 

Članak 27. 
 Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke iz članka 26. stavka 3. ovoga Statuta.  
 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 
 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. 
 Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom 
glasova prisutnih građana. 
 Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 
Općinsko vijeće i Općinskog načelnika. 
 

Članak 28. 
 Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana detaljnije će se urediti posebnom 
odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 29. 

 Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanja 
određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 
 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom 
podrži najmanje 10%  od ukupnog broja birača u Općini. 
 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od tri mjeseca od 
zaprimanja prijedloga. 
 Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s 
tehničkim mogućnostima Općine. 
 

Članak 30. 
 Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
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Članak 31. 
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i 

upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela 
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. 

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: 
ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim 
komuniciranjem s predstavnicima tijela Općine. Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim 
putem. 

Ukoliko se iz predstavke ne može utvrditi tko ju je podnio, tada ne obvezuje na davanje 
odgovora. 
 

VII. TIJELA  OPĆINE SKRAD 
 

Članak 32. 
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.  
Tijela Općine u svom radu koriste svoj pečat, čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen 

posebnim propisima. 
 
1. OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Članak 33. 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke 
i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i 
ovim Statutom. 
 Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz 
samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog 
djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog 
načelnika. 
 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, 
poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće. 

 
Članak 34. 

 Općinsko vijeće: 
- donosi Statut Općine, 
- donosi Poslovnik o radu, 
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine, 
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
- usvaja godišnje izvještaj o izvršenju proračuna, 
- donosi odluku o privremenom financiranju, 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju 

imovinom Općine Skrad čija pojedinačna vrijednost prelazi više od 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju, ako je stjecanje, 
otuđivanje i drugo raspolaganje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima i prema posebnim odlukama Općinskog vijeća kojima se 
utvrđuju uvjeti, mjerila i postupak; 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 
- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja, 
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  
Općinu, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala 
Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;  

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 
osnivanju nije drugačije propisano, 
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- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,   
- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje 

javna priznanja,  
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Općinskog vijeća, 
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima. 
 

Članak 35. 
 Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika. 
 Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik 
iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Ako predstavnička manjina ne predloži drugog 
predsjednika, drugog predsjednika može predložiti predstavnička većina. 
 Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji 
dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj 
odluci Općinskog vijeća. 
 

Članak 36.  
 Predsjednik Općinskog vijeća: 

- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,  
- predlaže dnevni red Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,  
- održava red na sjednici Općinskog vijeća, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, 
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika i 
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća. 

 Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte 
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se 
odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od 
dana donošenja općeg akata. 

 
Članak 37. 

 Općinsko vijeće čini 9 vijećnika. 
 

Članak 38. 
 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom 
konstituiranja Općinskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama 
zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike 
Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona. 

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom 
konstituiranja Općinskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na 
redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se 
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o 
raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona. 

 
Članak 39. 

Predsjedniku i ostalim izabranim dužnosnicima Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja 
dužnosti prestaju: 

- istekom mandata, osim kada je Zakonom i ovim Statutom drukčije određeno, 
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- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije 
isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno, 

- danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije 
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, 

- danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o 
raspisivanju redovnih izbora. Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka 
obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja 
kadrovske poslove. 
 

Članak 40. 
 Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću. 
 Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u 
radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem. 
 Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 
Članak 41. 

 Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran: 
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke; 
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, 

danom pravomoćnosti sudske odluke; 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 

trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude; 
- ako mu prestane prebivalište s područja Općine Skrad 
- danom prestanka prebivališta, 
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i 
- smrću. 
 

Članak 42. 
 Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema 
odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme 
vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. 
 Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti 
vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana 
prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana 
podnošenja pisanog zahtjeva. 
 Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu. 
 Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja 
mandata. 
 

Članak 43. 
 Vijećnik ima prava i dužnosti: 

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća; 
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća; 
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane 

na prijedloge akata; 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća; 
- postavljati pitanja Općinskom načelniku; 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 

radnim tijelima kojih je član i glasovati i 
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela 

Općine. 
Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, 

izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća. 
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za 

koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. 
 Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika 
Općinskog vijeća.  
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Članak 44. 
 Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek 
sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 
akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te 
druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. 
 Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja 
predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti. 
 
1.1.  Radna tijela 

 
Članak 45. 

 Radna tijela Općinskog vijeća su: 
- Mandatni odbor 
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
- Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Članak 46. 
 Mandatni odbor: 

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za 
Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata 
nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika 
koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom 

predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za 
početak mandata zamjeniku vijećnika. 

 Mandatni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana. 
 

Članak 47. 
 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost: 

- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, 
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog 

vijeća, 
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 

njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne 
obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću, 

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. 
 Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika i 2 (dva) člana. 

 
Članak 48. 

 Odbor za izbor i imenovanja, predlaže: 
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanje i razrješenje 

drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća, 
- propise o primanjima vijećnika, te naknade  vijećnicima za rad u Općinskom vijeću. 

 Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i 2 (dva) člana. 
 

Članak 49. 
 Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i 
povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, 
pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na 
dnevnom redu Općinskog vijeća. 
 Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim 
odlukama.  
 



Stranica 52                                                     Službene novine Općine Skrad                                                          3/2021 

 2. OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Članak 50. 
 Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini. 
 Mandat Općinskog načelnika je četiri godine. 
 Mandat Općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 
rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga 
općinskog načelnika. 
 Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima u skladu s posebnim zakonom. 
 Općinski načelnik: 

- priprema prijedloge općih akata; 
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća; 
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna; 
- upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima 

Općinskog vijeća; 
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju 

imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina drugom raspolaganju, ako je stjecanje, otuđivanje i 
drugo raspolaganje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 
propisima i prema posebnim odlukama Općinskog vijeća kojima se utvrđuju uvjeti, 
mjerila i postupak; 

- upravlja prihodima i rashodima Općine; 
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine; 
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine; 
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela; 
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora; 
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine; 
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune; 
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana; 
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona; 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti; 
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti; 
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova; 
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga; 
- imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina  osnivač, ako posebnim zakonom 
nije drugačije određeno, o čemu odluku, u roku od 8 dana od dana donošenja, 
dostavlja Općinskom vijeću i istu objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-
goranske županije;  

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvještaj o izvršenju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za prethodnu godinu; 

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog 
vijeća o poslovnim prostorima; 

- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine; 
- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i 

poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;  
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su 
preneseni Općinu; 

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne 
uprave; 

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji; 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora te 
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima. 

 



Stranica 53                                                     Službene novine Općine Skrad                                                          3/2021 

Članak 51. 
 Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u 
njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine. 
 

Članak 52.  
  Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom 
radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 
razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
  Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti 
i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
  Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana 
od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za 
podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. 
  Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom 
pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju. 

 
Članak 53. 

 Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine: 
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom 

povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana 
otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je 
dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je 
djelokrugu opći akt, 

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom 
povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.  

 
Članak 54. 

 Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskom načelniku nastupe okolnosti zbog kojih je 
Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 
spriječenosti, Općinskog načelnika zamijeniti će privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski 
načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća Općine Skrad. 
 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik 
može promijeniti tijekom mandata. 
 

Članak 55. 
Privremeni zamjenik zamjenjuje Općinskog načelnika, kojemu mandat nije prestao, za vrijeme 

trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je  onemogućen obavljati svoju 
dužnost. 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje Općine Skrad. 

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 
načelnika propisana zakonom. 
 

Članak 56.  
Ako zbog okolnosti iz članka 54. ovoga Statuta nastupi prestanak mandata Općinskog 

načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih 
izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 

Članak 57. 
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski 
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz prethodnog članka ovog 
Statuta, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 

 
Članak 58. 

 
O okolnostima iz članka 54. ovog Statuta, općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela Općine 

nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća Općine Skrad 
odmah po nastanku tih okolnosti. 
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Članak 59. 
O okolnostima iz članka 56. ovog Statuta, predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog 
načelnika Općine. 
 

Članak 60. 
Općinski načelnik odlučiti će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno, osim u 

godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu 

obavijest upravnom tijelu Općine, o tome na koji način će obnašati dužnost. 
Ukoliko općinski načelnik nije postupio na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se 

da dužnost obavlja volonterski. 
Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom 

pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Općine. 
Ako u obavijesti iz stavka 4. ovog članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja 

dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te 
obavijesti.  
 

Članak 61. 
 Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona: 

- danom dostave pisane ostavke, 
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, 
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora 

u trajanju dužem od jednog mjeseca, 
- danom prestanka prebivališta na području Općine, 
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i 
- smrću. 

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog 
članka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad nadležnog za službeničke odnose u 
roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi 
raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika. 
 Ako prije isteka mandata prestane mandat Općinskom načelniku raspisati će se prijevremeni 
izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika 
obnašat će povjerenih Vlade Republike Hrvatske. 
 O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu. 

 
Članak 62. 

 Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 21. ovoga Statuta. 
 Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika, mandat mu 
prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost 
načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske. 
 
 VIII. UPRAVNA TIJELA 

 
Članak 63. 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne 
uprave, ustrojava  se Jedinstveni upravni odjel. 
 Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog 
vijeća. 
 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koji na temelju javnog natječaja imenuje 
općinski načelnik. 

Članak 64. 
 Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje 
zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.  
 Jedinstveni upravni odjel je tijelo za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje 
nadležnosti odgovorna Općinskom načelniku. 
 
 



Stranica 55                                                     Službene novine Općine Skrad                                                          3/2021 

Članak 65. 
 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine, državnom 
proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom. 
 

Članak 66. 
Jedinstveni upravni odjel u svom radu koristi svoj pečat, čiji je izgled, sadržaj i način uporabe 

utvrđen posebnim propisima. 
 
 IX. JAVNE SLUŽBE 

 
Članak 67. 

 U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području 
komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.  
 

Članak 68. 
 Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 67. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog 
pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba, ako ovim Statutom nije drukčije 
propisano. 
 Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima 
ima udjele imenuje i razrješava Općinski načelnik. 
 

X. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Članak 69. 
 Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.  
 Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili 
za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom 
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
 

Članak 70. 
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 
 

Članak 71. 
 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis 
birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Općinskog vijeća te 
Općinski načelnik. 
 Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani, prijedlog se u pisanom obliku 
dostavlja Općinskom načelniku. 

 
Članak 72. 

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog 
podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.  
 Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži 
podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da 
u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.  
 Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o 
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga. 

 
Članak 73. 

 Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena 
te adresa prebivališta fizičkih osoba), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu 
mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog 
odbora. 
 

Članak 74. 
 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
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Članak 75. 
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko 

pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. 
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. 
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog 

vijeća. 
 

Članak 76. 
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana 

donošenja odluke  o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili 
raspuštanja vijeća mjesnog odbora.  

Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći 
manje od 30 dana niti više od 60 dana. 

 
Članak 77. 

 Broj članova vijeća mjesnog odbora odrediti će se prilikom njihova osnivanja.  
 Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i 
prebivalište na području mjesnog odbora. 
 

Članak 78. 
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova 

svih članova  na vrijeme od četiri godine. 
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.  

 
Članak 79. 

 Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,  
poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove 
utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika. 
 

Članak 80. 
 Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju 
područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni 
standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana 
u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području. 
 

Članak 81. 
 Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća 
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, 
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja 
od značaja za rad mjesnog odbora. 
 

Članak 82. 
 Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te 
pomoći i dotacije  pravnih ili fizičkih osoba. 

 
Članak 83. 

 Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje 
pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana. 
 Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
 Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi 
vijeće. 
 

Članak 84. 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine. 

 
Članak 85. 

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski 
načelnik. 

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno 
pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja. 
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Članak 86. 
 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.  
 Na prijedlog općinskog  načelnika, Općinsko vijeće  može raspustiti vijeće mjesnog odbora, 
ako ono učestalo krši odredbe ovog Statua,pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu 
poslove.  
  
 XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE SKRAD 
 

Članak 87. 
 Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Skrad, čine 
imovinu Općine Skrad. 
 

Članak 88. 
 Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona 
i ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara. 
 U postupku upravljanja imovinom Općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja 
imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
imovinom Općine.  

 
Članak 89. 

 Općina ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. 

 Prihodi Općine su: 
- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i 

posebnim odlukama Općinskog vijeća, 
- prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine, 
- prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u 

kojima Općina ima udjele, 
- prihodi od koncesija, 
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu 

sa zakonom, 
- udio u zajedničkom porezu, 
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i 
- drugi prihodi određeni zakonom. 

 
Članak 90. 

 Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine. 
 Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
 Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima. 

 
Članak 91. 

Temeljni financijski akt Općine Skrad je proračun.  
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
 Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom. 

 
Članak 92. 

Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije 
glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo 
donošenje, u skladu s odredbama Zakona doći će do razrješenja Općinskog načelnika. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, sukladno odredbama Zakona doći će do imenovanja 
povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i raspisivanja prijevremenih 
izbora za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.  

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 
dana od dana stupanja na dužnost. 

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana 
kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću. 
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Članak 93. 
Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a 

najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, 
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. 

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko 
vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske. 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do 
imenovanja povjerenika Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 
načelnik.  

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku 
novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te 
izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. 

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih 
rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno 
odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za 
koje se donosi. 
 

Članak 94. 
 Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, 
proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. 
 Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku 
propisanom za donošenje proračuna. 
 

Članak 95. 
 Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće. 
 Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo 
financija. 
 

Članak 96. 
 Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 
mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 
 Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim 
se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva 
nadležnog za financije. 
 
 XII. AKTI OPĆINE 

 
Članak 97. 

 Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, 
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte.  
 Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim 
stvarima. 
 

Članak 98. 
 Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte 
kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća. 

 
Članak 99. 

 Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.  
 

Članak 100. 
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. stavka 1. ovoga Statuta, na 

način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela. 
 Opći akti objavljuju se u Službenim novinama Općine Skrad.  

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom 
može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave. 
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Opći akt ne može imati povratno djelovanje. 
 

Članak 101. 
 Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte 
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari). 
 Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, 
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije ili pokrenuti upravni spor. 
 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom 
postupku i drugih propisa. 

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima je 
odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz 
samoupravnog djelokruga Općine. 
 

Članak 102. 
 Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 
djelokruga obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.  

 
 XIII. JAVNOST RADA 

 
Članak 103. 

 Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan. 
 Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s 
odredbama Poslovnika Općinskog vijeća. 
 

Članak 104. 
 Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem 
općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama 
Općine. 
 Javnost rada općinskog načelnika osigurava se održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija 
za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu 
Općine i na internetskim stranicama Općine. 
 Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i 
objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine. 

 
 XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 105. 

 Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, 
općinski načelnik i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća. 
 Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 
 Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta. 
 Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o 
predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća 
prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu. 
 

Članak 106. 
Članovi Općinskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) 
nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

 
Članak 107. 

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika Općinskog načelnika u trenutku stupanja na snagu 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20) 
nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 
 

Članak 108. 
 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Skrad“, osim članaka 21., 32., 35., 37., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61. stavak 3., 62. i 93. stavci 1. i 3., 
koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih 
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sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane. 
 
KLASA: 012-01/21-01/1 
URBROJ: 2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                      Predsjednik 
                                                                                                     Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 

4. 
 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) 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, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20), Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici 
održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU O TREĆIM IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SKRAD 

 
Članak 1. 

 
U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Skrad ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 28/13 i „Službene novine Općine Skrad" broj 4/18 i 5/20) članak 2. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 
„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji je 
nadležan za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u Općini nije imenovan 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji je nadležan za poslove Općinskog vijeća ili službenik 
ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne 
uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“ 
 

Članak 2. 
 
 U članku 8. stavku 1. točki 5. riječi „i zamjeniku općinskog načelnika“ i interpunkcijski znak „,“ 
brišu se. 
 

Članak 3. 
 

U članku 13. stavku 3. briše se riječ „neplaćeni“, a iza riječi „tijela“ interpunkcijski znak „.“ 
zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „,“ i dodaju riječi „sukladno sporazumu s poslodavcem.“. 
 

Članak 4. 
 

U članku 29. riječi „ili njegov zamjenik“ brišu se. 
 

Članak 5. 
 
 Članak 32. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Općinski načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća daje svečanu prisegu.“. 
 Stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva općinskog načelnika, a on nakon što 
je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara „Prisežem“.“ 

 
Članak 6. 

 
 Članak 33. mijenja se i glasi: 
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„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Vijeća“.  
 

Članak 7. 
 
 U članku 41. stavku 1. riječi „Primorsko-goranske županije“ zamjenjuju se riječima „Općine 
Skrad“. 
 

Članak 8. 
 
 Iza glave „VII. AKTI VIJEĆA“, stavlja se nova glava VIII. VIJEČNIĆKA PITANJA“. 
 
 „VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 52.a 
 

Članovi Vijeća mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku i pročelniku 
Jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada. 

Pitanja se postavljaju na sjednici prije utvrđivanja dnevnog rada usmeno ili pismeno, u 
aktualnom satu, a član Vijeća je dužan navesti kome ga upućuje. 

Vrijeme određeno za postavljanje vijećničkih pitanja naziva se „aktualni sat“ i traje 60 minuta.  
Član Vijeća ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja 

može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 
može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.  

Odgovori na vijećnička pitanja daju se usmeno na samoj sjednici, odnosno pismeno najkasnije 
na sljedećoj sjednici. 

Odgovor može trajati najviše pet minuta. 
Ukoliko više nema vijećničkih pitanja, vrijeme predviđeno za „aktualni sat“ može se skratiti.  

 
Članak 52.b 

 
               Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja službenu tajnu ili je povjerljive naravi, 
općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može predložiti da se na vijećničko 
pitanje odgovori neposredno ili na sjednici Vijeća bez prisustva javnosti ili na zatvorenoj sjednici 
radnog tijela u čiji djelokrug spada to pitanje. 
               O tom prijedlogu odlučuje Vijeće.“ 
 

Članak 9. 
 
 Postojeće glave VIII., IX., X., XI. i XII. postaju glave IX., X., XI., XII. i XIII. 
 

Članak 10. 
 
 Iza članka 55. dodaje se članak 55.a koji glasi: 
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, 
život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 
okolnosti sjednice Vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem u skladu s posebnom 
odlukom Vijeća.“ 

Članak 11. 
 
 U članku 70. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Prije utvrđivanja dnevnog reda određuje se vrijeme za aktualni sat.“ 
 Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.  
 

Članak 12. 
 

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i objavi pročišćeni 
tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad. 
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Članak 13. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Skrad“ osim odredbi članka 2., 4., 5. i 6. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke 
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane. 
 
KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 2112/04-21-01-01  
Skrad, 18. ožujka 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                       Predsjednik 
                                                                                                       Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 

5. 
 

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19), članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13- pročišćeni tekst, 2/14-Odluka Ustavnog 
suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17) 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, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. 
godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito 

 godišnje  financiranje političkih stranaka zastupljenih u tekućem sazivu 
Općinskog vijeća Općine Skrad u 2021. godini 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Skrad u 2021. godini.  
 

Članak 2. 
U Proračunu Općine Skrad za 2021. godinu osigurana su sredstva za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka u iznosu od 11.200,00 kuna. 
 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za period od 01. siječnja 2021. godine pa do isteka 
mandata tekućeg saziva Općinskog vijeća Općine Skrad, odnosno do stupanja na snagu Odluke 
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2021.god. 
 

Članak 3. 
 Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se 
utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća Općine Skrad. 

 
Članak 4. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1.000,00 kuna, 
odnosno 83,33 kn mjesečno.  

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnji iznos sredstava 
od 1.100,00 kuna, odnosno 91,66 kn mjesečno. 

U Općinskom vijeću Općine Skrad podzastupljen je ženski spol. 
  

Članak 5. 
Političkim strankama zastupljenim u tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Skrad 

raspoređuju se sredstava kako slijedi: 
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Naziv političke stranke  Broj vijećnika Mjesečni iznos 
u kn 

Tromjesečni 
iznos u kn 

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 7 (5 vijećnika i 2 
vijećnice) 

599,97  1.799,91 

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP 2 (vijećnici) 166,66 499,98 
Hrvatska seljačka stranka - HSS 1 (vijećnik) 83,33  249,99 
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 1 (vijećnik) 83,33 249,99 
 
UKUPNO: 

 
11 

 
933,29 

 
2.799,87 

 
Članak 6. 

 Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političkih 
stranaka, tromjesečno u jednakim iznosima.  

Ako se završetak mandata članova Općinskog vijeća neće poklopiti s početkom ili završetkom 
tromjesečja, u tom će se tromjesečju, isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata, ovisno o 
danu stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora.    
 

Članak 7. 
Preostala sredstva iz 2021. godine rasporedit će se novom odlukom o raspoređivanju 

sredstava prema odredbama novog Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 
referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19),  koju Općinsko vijeće donosi na temelju članka 
10. stavka 3. istog Zakona, nakon provedenih izbora u svibnju 2021. godine. 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka supa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Skrad“. 
 
KLASA: 006-01/21-01/1 
URBROJ: 2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                     Predsjednik 
                                                                                                     Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 

 
6. 

 
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, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20) 
Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je  
 

O D L U K A 
o prvim izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa 

na području Općine Skrad za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o financiranju socijalnog programa na području Općine Skrad za 2021. godinu 
(„Službene novine Općine Skrad“ broj 9/20) članak 2. mijenja se i glasi: 

 
„Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene: 
 
1. Crveni križ                                                                                                 12.000,00 kn 
     - Crveni križ Skrad - redovna aktivnost                                                      2.000,00 kn 
     - Crveni križ Delnice - redovne aktivnosti i DDK                                      10.000,00 kn 
 
2. Udruge                                                                                                         8.000,00 kn 
    - Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ                                               1.000,00 kn 
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    - Društvo multiple skleroze PGŽ                                                                  1.000,00 kn 
    - Udruga slijepih PGŽ                                                                                   1.000,00 kn 
    - Udruga HRVI Gorski kotar                                                                         3.000,00 kn 
    - Udruga gluhih i nagluhih PGŽ                                                                       500,00 kn 
    - Udruga civilnih invalida rata PGŽ                                                                  500,00 kn 
    - Klub liječenih alkoholičara Delnice                                                                500,00 kn 
    - Udruga invalida rada Rijeka                                                                          500,00 kn 
 
3. Program „Pomoć u kući“                                                                              20.000,00 kn 
4. Jednokratne pomoći                                                                                       5.000,00 kn 
5. Pomoć starijim i bolesnim osobama                                                             10.000,00 kn 
6. Pomoć u ogrjevu                                                                                             7.000,00 kn 
7. Sufinanciranje pružanja logopedskih usluga                                                   9.000,00 kn 
8. Sufinanciranje programa palijativne skrbi                                                       8.000,00 kn                                               
   U K U P N O   (1. do 8.):                                                                                79.000,00 kn.“ 
 

Članak 2. 
 

U članku 3. Odluke briše se stavak 2. 
 

Članak 3. 
 
              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 
Skrad». 
 
KLASA: 550-01/20-01/17 
URBROJ: 2112/04-20-01-02 
Skrad, 18. ožujka 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 

                                                                                                                          Predsjednik 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 

7. 
 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno 
tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni 
tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), te članka 55. 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, 7/18-pročišćeni tekst i 5/20), Općinsko 
vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad ("Službene 
novine Općine Skrad" broj 7/16 i 7/20) mijenja se odredba članka 4. 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, Skrad«." 
 

Članak 2. 
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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 »Skrad»." 
 

Članak 3. 
 

Mijenja se odredba članka 12. stavka 3. Odluke iz članka 1. na način da ista sada glasi: 
"Uvjeti za imenovanje pročelnika, te njegova prava, ovlasti i odgovornosti uređeni su 
Pravilnikom iz stavka 1. članka 10. ove Odluke." 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Skrad“. 
 
KLASA:023-01/21-01/1 
URBROJ:2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 

                                                                                                Predsjednik  
                                                                                               Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v. r. 

 
8. 

 
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine« broj 28/10) 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, 7/18-
pročišćeni tekst i 5/20) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, 
donijelo je 

 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad 

 
Članak 1. 

 
Članak 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Skrad („Službene novine Općine Skrad“ broj 7/19) mijenja se i glasi: 
 

„Koeficijenti iz članka 1. ove odluke iznose: 

RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA KOEFICIJENT 
(za puno radno vrijeme) 

Pročelnik  1 2,15 
Savjetnik za računovodstvo i financije 1 1,86 
Referent - komunalni redar 1 1,66 
Administrativni referent 1 1,66 
Komunalni radnik 1 1,26 
Čistač 1 1,10 
Viši stručni suradnik - voditelj projekta 
„Zaželi za Skrad“ 

 
1 

 
1,86 

Viši stručni suradnik – projektni asistent  
projekta „Zaželi za Skrad“ 

 
1 

 
1,86 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Skrad». 
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KLASA: 120-01/21-01/1 
URBROJ: 2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                         Predsjednik 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 

9. 
 
 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, 7/18-pročišćeni 
tekst i 5/20) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 

za razdoblje  01.01. - 31.12.2020. godine 
 

I. 
 

Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 
01.01. - 31.12.2020. godine. 
 

II. 
 
                   Sredstva tekuće proračunske pričuve korištena su za: 
 

- Pomoć Matiji Beljan za sanaciju kuće – 7.000,00 kn. 
 

                    Ukupno je utrošeno 7.000,00 kn tekuće proračunske pričuve. 
 

III. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama 
Općine Skrad». 
 
KLASA: 400-06/20-01/1 
URBROJ: 2112/04-20-01-04 
Skrad, 18. ožujka  2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                          Predsjednik 
                                                                                                          Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 

10. 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 ) i članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 08/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18 i 5/18), 
Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine usvaja 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE SKRAD ZA 2019. GODINU 

 
            Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) (u 
daljnjem tekstu Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, 
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planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 
sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 
rizika od katastrofa te zaštita i spašavanje građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 
te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 
            Učinkovito i brzo djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, 
upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti 
socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu 
izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i 
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

 Operativne snage sastoje se od: 
- stožeri civilne zaštite 
- operativne snage vatrogastva 
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
- udruge 
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
- koordinatori na lokaciji 
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

    
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SKRAD 
OPĆI DIO 

 Općina Skrad ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad i Plan zaštite i spašavanja za 
područje Općine Skrad koji je potrebno uskladiti s važećim propisima iz područja civilne zaštite, 
odnosno izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Skrad. Plan zaštite i spašavanja sadrži i 
Plan civilne zaštite. Važećom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad nije potrebno ustrojiti postrojbu civilne 
zaštite na lokalnoj razini. 

 Plan zaštite Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija  temeljen na Procjeni 
ugroženosti Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija u postupku je ažuriranja, a za što je 
angažirana Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.  

U 2019. godini na području Općine Skrad nije došlo do izvanrednih događanja u kojima su bile 
angažirane snage civilne zaštite. 
  
1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SKRAD - OPERATIVNE 

SNAGE 
  

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite 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 na svom području, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke 
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Skrad.  
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1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM 
ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI 
Tijekom 2019. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom 

zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu civilne zaštite na 
području Općine Skrad, izuzev svoje redovne djelatnosti (MUP, MORH). 

 
1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA  

 
1.3.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koja 
djeluje u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 
vatrogastava. 

U narednom razdoblju  nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca,  te 
redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno Pravilniku o 
programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj: 61/94), kao i 
prema članku 28. stavak 2 Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 139/04, 38/09, 80/10). 

U području rada s članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. Pored toga, potrebno je raznim svrsishodnim 
aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti i smanjenju 
opasnosti i rizika od nastanka požara. Općina Skrad će nastaviti sufinanciranje programskih aktivnosti 
DVD-a. 

Za potrebe DVD-a uz postojeći vatrogasni dom tijekom 2019. godine izgrađena je montažna 
vatrogasna garaža, pravokutnog oblika dimenzija 9,0 x 10,0 m, visine do krovnog vijenca 6,02 m  i 
ukupne visine 9,67 m. Izgradnjom garaže dodatno su povećani smještajni kapaciteti i opremljenost 
DVD-a što ujedno i pridonosi povećanju sigurnosti i kvalitete usluga zaštite lokalnog stanovništva.    
            Za rad DVD-a Skrad, Općina je u 2019. godini osigurala izdvojila sredstva u iznosu od 
110.000,00 kn. Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Skrad  navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 
spašavanja Općine Skrad . 
            
1.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U 

SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI 
Pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine. Pozivaju se, 
mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
1.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Delnice 

Općina Skrad ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju djelatnosti  u 2019. godini s Hrvatskom 
gorskom službom spašavanja – stanica Delnice. Za rad HGSS-a je u 2019. godini izdvojeno 4.000,00 
kn. Uz to u 2019. godini sufinanciran je iznos od 655,00 kuna za nabavku plovila za pretraživanje 
rijeka i jezera te spašavanje na ledu. U 2019. godini nije bilo potrebe za angažmanom HGSS-a. 
1.4.2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Delnice  

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim 
situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u 
slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti 
ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava civilne zaštite. Za 
Hrvatski Crveni križ je u 2019. godini izdvojeno 12.000,00 kn.  
1.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo  

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ima svoju ispostavu u Delnicama koja pokriva 
područje Općine Skrad, te su djelatnosti koje Zavod provodi dostupnije mještanima. Zavod provodi 
djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, 
ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u 
objektima, praćenje stanja okoliša i dr. 
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Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2019. godine nisu bile 
aktivirane na poslovima civilne zaštite.  

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 
spašavanja Općine Skrad. 

  
1.5. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  
1.5.1. Postrojba civilne zaštite 

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za Općinu Skrad procijenjeno je da nije potrebno osnovati Postrojbu civilne 
zaštite. 
1.5.2. Povjerenici i plan vježbi civilne zaštite 

Temeljem odredbi članka 17. stavka 3.i članka 34. Zakona, Općinski načelnik Općine Skrad 
donosi Plan vježbi civilne zaštite za područje Općine Skrad za 2020. godinu, te donosi Odluku o 
imenovanju Povjerenika civilne zaštite Općine Skrad i njihovih zamjenika. 
1.5.3. Voditelji skloništa 

Na području Općine Skrad nema javnih skloništa osnovne zaštite. 
 

1.6.  PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
Odluka o određivanju  operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Općine Skrad, KLASA: 810-01/14-01/6 , URBROJ: 2112/04-14-01-
04,  usvojena je dana 13. studenog 2014. godine, nakon dobivanja suglasnosti Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje na istu. Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa 
za civilnu zaštitu na području Općine s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica 
katastrofa i velikih nesreća.  
1.6.1. Operativne snage civilne zaštite 

Operativne snage  civilne zaštite na području  Općine su: 
1. Stožer civilne zaštite Općine Skrad, 
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad, 
3. Javna postrojba Grada Delnica,  
4. HGSS Stanica Delnice, 
5. Dom zdravlja Delnice, ambulanta Skrad, 
6. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice. 

U 2019. godini nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja 
opreme za potrebe civilne zaštite. 
   
1.6.2. Pravne osobe koje pružaju usluge 

Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe 
koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji 
posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za 
sustav civilne zaštite. Tim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim 
snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci, to su:  

1. Veterinarsko higijeničarski servis Crikvenica, 
2. Crikvenica – Opatija – Eko d.o.o. 
3. Veterinarska ambulanta Delnice, 
4. IND-EKO d.o.o., Rijeka, 
5. Komunalnac d.o.o., Delnice, 
6. Obrt za usluge „Močan“, Skrad, 
7. Obrt za sječu i vuču „Dragan“, Skrad, 
8. Prijevoznički obrt „Trans M.D.“, Skrad, 
9. Lovačko društvo „Jelen“, 
10. Lovačko društvo „Divokoza“, 
11. Planinarsko društvo „Skradski vrh“, 
12. nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. 
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S istima nisu potpisani ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski 
resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine 
Skrad. 

 Tijekom 2019. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za 
potrebe civilne zaštite.  

 
1.7. UDRUGE GRAĐANA  

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite su: 
1. Lovačko društvo „Jelen“ 
2. Lovačko društvo „Divokoza“ 
3. Planinarsko društvo „Skradski vrh“ 
4. Kinološko društvo „Skrad“ 
5. Skijaški klub „Polet“ 

Navedene udruge posjeduju određenu opremu i ljudske resurse, koje se mogu koristiti u 
slučaju izvanrednih situacija. U 2019. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme, niti 
ljudskih resursa u svrhu civilne zaštite. 

 
2. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
2.1. Edukacija građana 

Edukacija mještana Općine Skrad vrši se putem tiskanih i elektronskih medija, odnosno 
lokalne postaje Radio Gorski kotar, oglasnih ploča i službene Internet stranice Općine Skrad 
(www.skrad.hr).  
2.2. Edukacija djece u školama i vrtićima 

U 2019. godini nije bilo edukacije djece OŠ i DV na temu civilne zaštite. 
2.3. Uspostava sustava uzbunjivanja 

Uspostava sustava uzbunjivanja uređena je putem operativnih snaga Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Skrad i njihovih znakova uzbunjivanja (sirena). 

Ostalo 
U Općini Skrad se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te 

izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.  
 

3. ZAKLJUČAK 
Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad predlaže se 

sljedeći zaključak: 
U 2019. godini u Općini Skrad  nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo 

potrebe za angažiranjem snaga civilne zaštite. 
Općina Skrad pristupit će izradi Procjene rizika od velikih nesreća, također nastavit će se 

osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite i povjerenika i njihovih zamjenika. 
           Iz gore navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav civilne zaštite Općine Skrad 
nadalje adekvatno osposobljavao za djelovanje, potrebno snage usmjeriti prvenstveno na obučavanje 
i uvježbavanje  istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu 
vježbu godišnje, kao i daljnje uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite.  Također nastaviti će 
se osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koje provodi državna uprava. 
 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2019. godinu objaviti će se u 
„Službenim novinama Općine Skrad“. 
 
KLASA: 810-01/21-01/1 
URBROJ: 2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 

                                                                                                                         Predsjednik 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
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11. 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21 ) i članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 08/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18 i 5/18), 
Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine usvaja 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE SKRAD ZA 2020. GODINU 

 
            Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) (u 
daljnjem tekstu Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, 
planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze 
sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 
rizika od katastrofa te zaštita i spašavanje građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 
te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 
            Učinkovito i brzo djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, 
upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti 
socijalno ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu 
izazvati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i 
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite. 

 Operativne snage sastoje se od: 
- stožeri civilne zaštite 
- operativne snage vatrogastva 
- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
- udruge 
- postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
- koordinatori na lokaciji 
- pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

    
STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SKRAD 
OPĆI DIO 
 

 Općina Skrad ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad i Plan zaštite i spašavanja za 
područje Općine Skrad koji je potrebno uskladiti s važećim propisima iz područja civilne zaštite, 
odnosno izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Skrad. Plan zaštite i spašavanja sadrži i 
Plan civilne zaštite. Važećom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Skrad nije potrebno ustrojiti postrojbu civilne 
zaštite na lokalnoj razini. 

 Plan zaštite Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija  temeljen na Procjeni 
ugroženosti Općine Skrad od požara i tehnoloških eksplozija u postupku je ažuriranja, a za što je 
angažirana Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.  

U 2020. godini zbog pandemije bolesti COVID-19 došlo je do izvanrednih događanja kako na 
nacionalnoj i svjetskoj razini, tako i na području Općine Skrad u kojima su bili angažirani pripadnici 
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operativnih snaga iz sustava civilne zaštite, stožer civilne zaštite te povjerenici i njihovi zamjenici 
Općine Skrad, operativne snage vatrogastva DVD Skrad, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 
Gradsko društvo Crvenog križa Delnice, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja  
Delnice. 
  
1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SKRAD - OPERATIVNE 

SNAGE 
  

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite 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 na svom području, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke 
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Skrad.  

 
1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE CIVILNOM 

ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI 
Tijekom 2020. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se civilnom 

zaštitom bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu civilne zaštite na 
području Općine Skrad, izuzev svoje redovne djelatnosti (MUP, MORH). 

 
1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA  

 
1.3.1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koja 
djeluje u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje 
vatrogastava. 

U narednom razdoblju  nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca,  te 
redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno Pravilniku o 
programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj: 61/94), kao i 
prema članku 28. stavak 2 Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 139/04, 38/09, 80/10). 

U području rada s članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao 
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima. Pored toga, potrebno je raznim svrsishodnim 
aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u svrhu povećanja sigurnosti i smanjenju 
opasnosti i rizika od nastanka požara. Općina Skrad će nastaviti sufinanciranje programskih aktivnosti 
DVD-a. 
            Za rad DVD-a Skrad, Općina je u 2020. godini osigurala izdvojila sredstva u iznosu od 
110.000,00 kn. Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Skrad  navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 
spašavanja Općine Skrad . 
            
1.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ 

REDOVITOJ DJELATNOSTI 
Pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine. Pozivaju se, 
mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
1.4.1. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Delnice 

Općina Skrad ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju djelatnosti  u 2020. godini s Hrvatskom 
gorskom službom spašavanja – stanica Delnice. Za rad HGSS-a je u 2020. godini izdvojeno 4.000,00 
kn. Uz to u 2020. godini sufinanciran je iznos od 3.000,00 kuna za nabavku zaštitne opreme, kacige i 
čeone lampe. U 2020. godini bili su angažirani kao dodatna podrška Stožeru civilne zaštite Općine 
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Skrad u kontroli provođenja mjera suzbijanja pandemije uzrokovane COVID -19 virusom donesene od 
strane nacionalnog stožera Republike Hrvatske. 
1.4.2. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Delnice  

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim 
situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u 
slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti 
ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava civilne zaštite. U 2020. 
godini Gradsko društvo Crvenog križa Delnice angažirano je u provođenju mjera suzbijanja pandemije 
uzrokovane COVID-19 virusom na području Općine Skrad u svrhu pružanja pomoći, dostave 
namirnica. Za Hrvatski Crveni križ je u 2020. godini izdvojeno 12.000,00 kn.  
1.4.3. Nastavni zavod za javno zdravstvo  

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ima svoju ispostavu u Delnicama koja pokriva 
područje Općine Skrad, te su djelatnosti koje Zavod provodi dostupnije mještanima. Zavod provodi 
djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, 
ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u 
objektima, praćenje stanja okoliša i dr. 

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2020. godine nisu bile 
aktivirane na poslovima civilne zaštite.  

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i 
spašavanja Općine Skrad. 

  
1.5. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE  

1.5.1. Postrojba civilne zaštite 
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za Općinu Skrad procijenjeno je da nije potrebno osnovati Postrojbu civilne 
zaštite. 
1.5.2. Povjerenici i plan vježbi civilne zaštite 

Temeljem odredbi članka 24. Zakona i članka 6. Pravilnika o sustavu stožera, načinu rada te 
uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 126/19 
i17/20), Općinski načelnik Općine Skrad donosi Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 
Skrad, te sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj: 69/16) donosi Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Skrad.  
1.5.3. Voditelji skloništa 

Na području Općine Skrad nema javnih skloništa osnovne zaštite. 
 

1.6.  PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 
Odluka o određivanju  operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje na području Općine Skrad, KLASA: 810-01/14-01/6 , URBROJ: 2112/04-14-01-
04,  usvojena je dana 13. studenog 2014. godine, nakon dobivanja suglasnosti Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje na istu. Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa 
za civilnu zaštitu na području Općine s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica 
katastrofa i velikih nesreća.  
1.6.1. Operativne snage civilne zaštite 

Operativne snage  civilne zaštite na području  Općine su: 
1. Stožer civilne zaštite Općine Skrad, 
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad, 
3. Javna postrojba Grada Delnica,  
4. HGSS Stanica Delnice, 
5. Dom zdravlja Delnice, ambulanta Skrad, 
6. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice. 

U 2020. godini nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja 
opreme za potrebe civilne zaštite. 
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  Pravne osobe koje pružaju usluge 
Osim osoba koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe 

koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite. Oni su nositelji 
posebnih zadaća u sustavu, a mogu pružiti usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., od interesa za 
sustav civilne zaštite. Tim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim 
snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine. Sukladno Odluci, to su:  

1. Veterinarsko higijeničarski servis Crikvenica, 
2. Crikvenica – Opatija – Eko d.o.o. 
3. Veterinarska ambulanta Delnice, 
4. IND-EKO d.o.o., Rijeka, 
5. Komunalnac d.o.o., Delnice, 
6. Obrt za usluge „Močan“, Skrad, 
7. Obrt za sječu i vuču „Dragan“, Skrad, 
8. Prijevoznički obrt „Trans M.D.“, Skrad, 
9. Lovačko društvo „Jelen“, 
10. Lovačko društvo „Divokoza“, 
11. Planinarsko društvo „Skradski vrh“, 
12. nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. 

S istima nisu potpisani ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski 
resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine 
Skrad. 

 Tijekom 2020. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za 
potrebe civilne zaštite.  

 
1.7. UDRUGE GRAĐANA  

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu civilne zaštite su: 
1. Lovačko društvo „Jelen“ 
2. Lovačko društvo „Divokoza“ 
3. Planinarsko društvo „Skradski vrh“ 
4. Kinološko društvo „Skrad“ 
5. Skijaški klub „Polet“ 

 
Navedene udruge posjeduju određenu opremu i ljudske resurse, koje se mogu koristiti u 
slučaju izvanrednih situacija. U 2020. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme, niti 
ljudskih resursa u svrhu civilne zaštite. 

 
2. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

2.1. Edukacija građana 
Edukacija mještana Općine Skrad vrši se putem tiskanih i elektronskih medija, odnosno 

lokalne postaje Radio Gorski kotar, oglasnih ploča i službene Internet stranice Općine Skrad 
(www.skrad.hr).  

2.2. Edukacija djece u školama i vrtićima 
U 2020. godini nije bilo edukacije djece OŠ i DV na temu civilne zaštite. 

2.3. Uspostava sustava uzbunjivanja 
Uspostava sustava uzbunjivanja uređena je putem operativnih snaga Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Skrad i njihovih znakova uzbunjivanja (sirena). 
Ostalo 
U Općini Skrad se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te 

izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.  
 

3. ZAKLJUČAK 
Temeljem ove analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad predlaže se 

sljedeći zaključak: 
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U 2020. godini Stožer civilne zaštite Općine Skrad  održao je nekoliko sastanaka na kojima je 
razmatrao situaciju vezanu uz pandemiju korona virusa na regionalnoj i lokalnoj razini. Zaključeno je 
da se stanovništvo upozna sa novonastalom situacijom, pridržavanju svih mjera ograničavanja 
kretanja, okupljanja, privremenim zatvaranjem prostora sportskih i kulturnih objekata, ograničavanjem 
rada trgovinama, preporučenih higijenskih mjera, i mjera opreza, dezinfekcije prostora sve u svrhu 
prevencije širenja virusa COVID-19. Tijekom mjera ograničavanja kretanja Stožer civilne zaštite 
Općine Skrad izdavao je propusnice građanima za kretanja koja su bila dozvoljena, ukupno 555 
propusnica. 

Općina Skrad pristupit će izradi Procjene rizika od velikih nesreća, također nastavit će se 
osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite i povjerenika i njihovih zamjenika. 
           Iz gore navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav civilne zaštite Općine Skrad 
nadalje adekvatno osposobljavao za djelovanje, potrebno snage usmjeriti prvenstveno na obučavanje 
i uvježbavanje  istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu 
vježbu godišnje, kao i daljnje uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite.  Također nastaviti će 
se osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koje provodi državna uprava. 
 

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2020. godinu objaviti će 
se u „Službenim novinama Općine Skrad“. 
 
KLASA: 810-01/21-01/2 
URBROJ: 2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                         Predsjednik 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 

12. 
 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
82/1 ,118/18, 31/20 i 20/21) i članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 18/13, 28/13 i 08/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18 i 5/18), Općinsko vijeće 
Općine Skrad na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2021. godine usvaja 

 
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE SKRAD ZA 2021. GODINU 
 

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2020. godinu, 
donosi se godišnji plan aktivnosti za 2021 . godinu: 

1. Općinsko vijeće donosi:  
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu    
b. procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Skrad 

2. Općinski načelnik donosi:  
a. Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Skrad za 2021. godinu 

3. Stožer civilne zaštite 
a. održavanje vježbe civilne zaštite Općine Skrad,  sa sudionicima DVD Skrad i JVP Grada 

Delnica, evakuacija djece i djelatnika Osnovne škole i dječjeg vrtića Skrad, vrijeme 
održavanja vježbe je svibanj 2021.godine 

b. i daljnje provođenje mjera suzbijanja širenja pandemije COVID-19 u skladu sa 
preporukama i mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. 

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad 
a. djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, 

intervencije, održavanje voznog parka i opreme) 
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5. Hrvatski crveni križ 
a. provodi edukaciju djelatnika i djece Dječjeg vrtića i Osnovne škole Skrad na temu 

pružanja prve pomoći 
b. provođenje mjera suzbijanja širenja pandemije COVID-19 u skladu sa preporukama i 

mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. 
6. Postrojba civilne zaštite 

a. Nije potrebno ustrojavati postrojbu civilne zaštite, sukladno Planu zaštite i spašavanja 
Općine Skrad 

7. Povjerenici civilne zaštite 
a. zajednička vježba tijekom svibnja 2021.godine 
b. provođenje mjera suzbijanja širenja pandemije COVID-19 u skladu sa preporukama i 

mjerama Nacionalnog stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske. 
8. Pravne osobe koje pružaju usluge 

a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o 
određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje  

9. Edukacije djece u školama i vrtićima 
a. vježba evakuacije u Dječjem vrtiću Skrad i Osnovnoj školi Skrad, svibanj 2021. godine 

10. Uspostava sustava uzbunjivanja 
a. Sustav uzbunjivanja ustrojen je putem Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad i njihovih 

znakova uzbunjivanja, sirena. 
 

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA  
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2021. GODINI 

Red. OPIS POZICIJE 
OSTVARENO 

za 2020. god. 
PLANIRANO 
za 2021. god. 

PLANIRANO 
 za 2022. god 

1. OPERATIVNE SNAGE    

1. 1. Stožer zaštite i spašavanja  - -  

1.1.1
Priprema i provedba vježbe zaštite i 
spašavanja 

- -  

1.3. 
Zapovjedništvo i postrojbe 
vatrogastva 

   

1.3.2 DVD Skrad 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

1.4. 
Zapovjedništva i postrojbe te 
druge operativne snage civilne 
zaštite  

   

1.4.1
Povjerenici civilne zaštite – 
opremanje i uvježbavanje 

- -  

 U K U P N O  110.000,00 110.000,00 110.000,00 

2. 

OSTALE SLUŽBE I PRAVNE 
OSOBE KOJE SE BAVE 
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM 
(OSTALE GOTOVE SNAGE) 

   

2.1. Udruge građana    

2.1.1 Lovačko društvo Jelen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.1.2 Lovačko Društvo Divokoza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.1.3 Planinarsko društvo Skradski vrh 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

2.1.4 Kinološko društvo Skrad 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2.1.5 Skijaško društvo Polet 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
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2.2.1 HGSS, stanica Delnice 7.000,00 4.000,00 4.000,00 

2.2.2
Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo 
crvenog križa Delnice 

12.000,00 12.000,00 
 

12.000,00 
 

 U K U P N O  75.000,00 72.000,00 72.000,00 

3. 
OSTALE AKTIVNOSTI U 
SUSTAVU ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

   

3.2. Aktivnosti edukacije građana - -  

 U K U P N O  - -  

 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

185.000,00 182.000,00 182.000,00 

 
Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2021. godinu objaviti 

će se u „Službenim novinama Općine Skrad“. 
 

KLASA: 810-01/21-01/3 
URBROJ: 2112/04-21-01-01 
Skrad, 18. ožujka 2021. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
  
                                                                                                                        Predsjednik 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
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