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Z A P I S N I K 
 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
22. prosinca 2014. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 
 

Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović (nazočna od 3. točke dnevnog  
               reda), Saša Gorupić, Tonček Kezele, Anton Mance, Milivoj Rupe, Dubravko Grbac,  
               Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog  
                         načelnika, Igor Bukovac- djelatnik Jedinstvenog upravnog odjela, Vjekoslav 
                         Pintar – predstavnik sredstava javnog priopćavanja, Danijel Bertović –  
                         predsjednik Uprave LRA Pins d.o.o. Skrad 
 
Opravdano odsutni: - 
 
Neopravdano odsutni: -  
 
Zapisničar: Anita Rački 
 
 

Predsjednik Ivan Crnković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i predlaže da se na 
početku sjednice odrade prve dvije točke Dnevnog reda, budući da je od strane LRA Pins 
d.o.o. na sjednicu pozvan g. Danijel Bertović, nakon čega bi vijećnici mogli postavljati pitanja 
predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog načelnika, te predlaže 
sljedeći  

 
D n e v n i   r e d 

 
1. LRA Pins d.o.o. Skrad, Zamolba za učlanjenje u zadrugu etične banke 
2. LRA Pins d.o.o. Skrad, Suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za nabavku 

kredita i izdavanje garancije 
3. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
4. Proračun Općine Skrad za 2015.g. i projekcija za 2016. i 2017.g.  
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2015.g. 
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g. 
7. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g. 
8. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. g. 
9. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.g. 
10. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2015.g. 
11. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2015.g. 
12. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2015.g. 
13. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2015.g. 
14. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske 

dobi za 2015.g. 
15. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za 

2015.g 
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2015. g. 
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17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih 
i studentskih stipendija 

18. Izvješće Stručnog povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih 
djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Skrad 

19. Izvješće Stručnog povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih 
djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad 

 
Dnevni red je jednoglasno (sa 10 glasova) usvojen. 
 
 

 Točka 1. 
 

 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da je temeljem rasprave s prethodne sjednice o 
zahtjevu LRA Pins d.o.o. Skrad za odobrenje za članstvo u zadruzi Etična banka na ovu 
sjednicu pozvan g. Danijel Bertović koji je dao detaljnije obrazloženje o osnivanju banke, 
uslugama koje će pružati i uvjetima kreditiranja.  
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević, g. Dubravko Grbac i 
dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno (sa 10 glasova) je usvojen  
 

Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće suglasno je da Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. Skrad 
samostalno odluči o ulasku u članstvo Ebanke. 

 
 Točka 2. 
 
 G. Danijel Bertović izvješćuje da LRA Pins d.o.o. Skrad ima u planu poslovanja za 
2015. godinu provedbu nekoliko projekata financiranih od EU, a koji se trebaju provesti i 
financirati unaprijed, te su LRA Pins potrebna likvidna sredstva kojima bi financirala njihovu 
provedbu. LRA Pins d.o.o. od Općinskog vijeća traži suglasnost za pokretanje javne nabave 
za kredit po programu „Trajna obrtna sredstva“ Hrvatske banke za obnovu i razvitak u visini 
od 400.000,00 kn s otplatom od 6 godina, počekom od 1 godine i kamatom od 4%, a vraćati 
će se iz kasnijih prihoda od provedbe projekata. 
 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno (sa 10 
glasova) je usvojena 
 

Odluka 
   

1) Općinsko vijeće Općine Skrad daje Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS d.o.o. Skrad 
suglasnost za pokretanje postupka javne nabave za nabavku kredita i izdavanje 
garancije. 

 
 
 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici imaju pravo postaviti dva pitanja 
predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog načelnika. 
 
 Predsjednik Ivan Crnković ujedno iznosi da se sjednica u vezi turizma u Skradu neće 
održati u prosincu ove godine jer ima puno svojih obaveza, već će se održati u petak, 23. 
siječnja 2015. godine s početkom u 11,00 sati te poziva vijećnike da dostave prijedloge koga 
bi se sve pozvalo na tu sjednicu. 
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 Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je jako važno da su sjednici nazočni zakupac objekata 
na Šiljaru i vlasnik hotela Zeleni vir. 
 Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je pretprošlu subotu u Skradu bila održana radionica o 
međugraničnoj suradnji i pripremajući se za radionicu na internetu otkrio je da je danas bilo 
predstavljanje akcijskog programa zdravstvenog turizma Hrvatske u Ministarstvu zdravlja, te 
je uvidio da nigdje nema Skrada i skradskih kapaciteta. Slijedom toga poslao je mail 
Općinskom načelniku, Pins-u, medijima, predstavniku oporbe s prijedlogom da se na 
današnju promociju programa pošalje predstavnik Općine Skrad koji bi tamo izrazio potrebu 
da u taj program uđu i kapaciteti na Šiljaru, te ga interesira da li je netko išao na spomenutu 
promociju. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je dr.sc. Josip Grgurić zaboravio reći jednu vrlo 
važnu stvar i to da je danas u Ministarstvu zdravlja bila promocija akcijskog plana za 
zdravstveni turizam za one kapacitete koji su u funkciji i pita što bi on to danas tamo mogao 
predstaviti i što Općina Skrad ima za predstaviti, a ove objekte koje Općina ima prvo treba 
staviti u funkciju pa ih onda predstaviti. Načelnik Damir Grgurić ujedno izvješćuje da je došlo 
do promjene uprave HPB, te da ne raspisuju dražbu jer im je ponuđena cijena Općine Skrad 
premala, a što se tiče čestice na Šiljaru, izmjera je gotova te će se ubrzo poslati parcelacijski 
elaborat u Ministarstvo obrane na potpis. 
 Mr.pharm. Melita Rački Burić postavlja pitanje, budući da radi s korisnicima geronto 
usluga koji su jako zadovoljni što je to ponovo krenulo i zadovoljni su s geronto domaćicama, 
koliko Općina Skrad sufinancira te usluge, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da za sada 
Općina nije platila iz Proračuna ništa, već je od Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade 
PGŽ proslijeđena Udruzi ŽAR, a Centar za socijalnu skrb je donio rješenja kojima je 
određeno koji korisnik koliko plaća za odabrane usluge. 
 G. Dubravko Grbac postavlja pitanje vezano za zahtjeve građana za skraćivanje 
čempresa i iznosi da je nešto odrađeno, te ga interesira kako dalje. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da su se čempresi počeli rezati prema odluci Vijeća 
na metar i pol što je bilo strahovito teško i nespretno, a ružno je bilo i za vidjeti, te se odlučilo 
da se odrežu skroz jer su bili toliko jaki da je korijenje ulazilo u grobove i posade novi nasadi. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je stupio na snagu novi vozni red HŽ te je prije bilo 
rečeno da će se neke željezničke stanice ukinuti jer su u derutnom stanju ili zbog nedostatka 
osoblja, a sada je ispalo da je na relaciji Rijeka-Vrbovsko, Žrnovac jedina stanica koja je 
ukinuta što je velika šteta za ljude koji tamo žive, te postavlja pitanje da li se zna razlog 
njenog zatvaranja.  
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je o zatvaranju stanice Žrnovac saznao iz novina 
i da je uputio protestno pismo Ljudevitu Krpanu koji je pročelnik Upravnog odjela za 
pomorstvo, promet i veze PGŽ, a ujedno je i član Nadzornog odbora HŽ Infrastrukture koja to 
ima preko sebe, te će se vidjeti što dalje. 
 Mr.pharm. Melita Rački Burić postavlja pitanje da li su korisnici sredstava proračuna 
dužni dostavljati izvješća o radu Općini, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da korisnici 
dostavljaju program rada i izvješća o radu. 
 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je u Općini neki dan bio g. Franković te da je 
puštanje mlina u pogon predviđeno za 6. ili 7 siječnja.     
 
 Točka 3. 
 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen. 
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 Točka 4. 
 
Prihodi Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu planirani su u iznosu od 

4.063.200,00 kn, a čine ih: prihod od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od 
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i ostali 
prihodi. Rashodi su planirani u iznosu od 4.733.200,00 kn, a raspodijeljeni su na 
funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog vijeća, upravljanje imovinom, 
informiranje, program održavanja komunalne poslove infrastrukture, razvoj i upravljanje 
sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, gradnju komunalne infrastrukture, program 
socijalne zaštite, predškolskog odgoja i školstva, razvoj civilnog društva kroz rad udruga 
građana, zaštita okoliša i energetska učinkovitost, program športa, kulture i vjerske 
djelatnosti, program zašite i spašavanja, program razvoja turističke djelatnosti, program 
razvoja poljoprivredne djelatnosti. Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Klub vijećnika 
SDP-a dostavio amandman na prijedlog Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu i to da se 
nerazvrstana cesta Gornja Dobra – Pečišće u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn zamijeni s 
novom pozicijom 45. rashodovne strane proračuna koja bi glasila – sufinanciranje proširenja 
kolnika Selske ulice od kuće Jakovac do kuće Tepšić u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn i 
uređenje nerazvrstane ceste Gornja Dobra – Pečišće I faza u ukupnom iznosu od 250.000,00 
kn. Predsjednik Ivan Crnković smatra da je prijedlog Kluba vijećnika SDP-a jako dobar i 
izvješćuje da to nije moguće jer će se cesta Gornja Dobra-Pečišće financirati sredstvima EU, a 
navedena dionica Selske ulice je županijska cesta te bi zadužio Načelnika da vidi sa 
Županijskom upravom za ceste kako bi se riješilo predloženo proširenje. 

Načelnik Damir Grgurić iznosi da podržava predloženi amandman, te izvješćuje da je 
to županijska cesta i da je potrebno riješiti vlasništvo i izmicanje elektrovodova, što se neće 
uspjeti napraviti za par mjeseci, već možda da se za rebalans proračuna dostavi uobličeni 
amandman kojim se ne bi tražilo cijepanje sredstava za cestu Gornja Dobra-Pečišće. 

G. Dubravko Grbac iznosi da je Klub vijećnika SDP-a predložio takav amandman jer 
nisu znali da se radi o sredstvima EU fondova i da povlače predloženi amandman, te da bi 
željeli da se rješavanje proširenja dijela Selske ulice stavi kao prioritetno. 

Jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

Zaključak 
 

1) Zadužuje se načelnik Damir Grgurić da stupi u kontakt sa Županijskom upravom za 
ceste u vezi proširenja ceste u Selskoj ulici od kuće Jakovac do kuće Tepšić, da se 
izradi projekcija troškova i vidi u kojem vremenskom razdoblju bi se radovi mogli 
izvesti, te o svemu izvijesti Općinsko vijeće. 

 
Zatim načelnik Damir Grgurić daje pojašnjenje Proračuna Općine Skrad za 2015. 

godinu. 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dr.sc. Josip Grgurić i 

dipl.ing. Mira Đorđević sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojen  
 

Proračun Općine Skrad za 2015. godinu i projekcija 
za 2016. i 2017. godinu. 

 
Točka 5. 
 
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu uređuje se struktura 

prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu, njegovo 
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izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom 
imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika i druga 
pitanja. 

U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da bi u članku 22. stavak 2. trebalo dopuniti 
rokom do kada su korisnici proračuna obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga 
Jedinstvenom upravnom odjelu, na što Anita Rački odgovara da je ugovorom koji se 
sklapa s korisnicima proračuna stavljen rok za dostavu izvješća 31. ožujak. G. Dubravko 
Grbac smatra da se stavak 2. članka 22. dopuni tim rokom. 

S navedenom dopunom je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena 
 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu. 
 

Točka 6. 
 
Sredstva za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture     

za 2015. godinu čine prodaja školske zgrade u Divjakama, kredit banke i komunalni 
doprinos u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 kn, koja će se uložiti za izradu dokumentacije 
i rekonstrukciju nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Pečišće, izradu dokumentacije za 
rekonstrukciju ceste Rogi-Kupjak i otplatu glavnice zajma za cestu Sleme Skradsko – 
Žrnovac. 

U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da mu je žao što u Programu gradnje nije 
planirana sanacija potpornog zida gornjeg parkirališta jer to zaista treba sanirati, na što 
načelnik Damir Grgurić odgovara da će se rebalansom ponovno uvrstiti u Program gradnje. 

Nakon rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojen 
 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
 
Točka 7.  

 
Sredstva za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

čine naknada za prava služnosti na javnim površinama, naknada za groblje, komunalna 
naknada, centralno grijanje, prihod od zakupa poslovnih prostora, naknada za koncesije, 
prihod od prodaje grobnih mjesta i društveni stanovi u ukupnom iznosu od 624.550,00 kn, 
koja će se utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, utrošak 
električne energije za javnu rasvjetu, održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete, 
zbrinjavanje otpada sa javnih površina, ostale komunalne usluge - održavanje groblja, 
održavanje parkova, naknadu za odlaganje komunalnog otpada - Gradu Delnice, sanaciju 
divljih odlagališta Divjake i Brezje Dobransko, agendu 21 – staklena ambalaža, geodetsko-
katastarske usluge, izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja, uređenje parka – 
dječji sadržaji, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sufinanciranje 
sanacije deponija Sović laz, održavanje sakralnih objekata. 

Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojen 
 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
 
  Točka 8. 
 

Sredstva za ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu 
čine tekuće potpore iz županijskog i državnog proračuna i prihod od koncesije zahvaćanja 
vode, vodnog doprinosa u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, koja će se uložiti za sustav 
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javne odvodnje Skrada, sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad i izradu projektne 
dokumentacije za vodovod Gorica-Zakrajc. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je 
usvojen 

 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu. 

 
 Točka 9. 
 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu utvrđuje se 
namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne 
osobe, a koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% 
od prodajne cijene proizvoda na panju. U Proračunu Općine Skrad za 2015. godinu predviđaju 
se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, koja će se koristiti za tekuće 
održavanje cesta i ostale komunalne usluge – čišćenje snijega. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 
 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu. 
 
 Točka 10. 
 

U Proračunu Općine Skrad za 2015.godinu se za provedbu Programa javnih potreba 
Općine Skrad u kulturi za 2015. godinu predviđaju sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna i to: 
25.000,00 kn za KUD «Zeleni vir» Skrad, 22.000,00 za Mjesnu knjižnicu, 20.000,00 kn za 
Udrugu «Skradska žena» i 20.000,00 kn za turističku promidžbu i kulturna događanja, dok se 
u svrhu zaštite spomenika kulture predviđaju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn donacije 
vjerskoj zajednici. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2015. godinu. 
 
 Točka 11. 
 

U Programu javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2015. godinu sportskim 
udrugama se osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 146.500,00 kuna i to: 8.500,00 kn za 
Memorijal «Josip Blažević-Blaž», 5.000,00 kn za Šah školu «Goranka» Ravna Gora, 
13.000,00 kn za  KK «Polet», 13.000,00 kn za KK «Skrad», 55.000,00 kn za NK «Polet», 
7.000,00 kn za PD «Skradski vrh», 35.000,00 za SK «Polet» i 10.000,00 kn za Biatlonski klub 
«Skrad», a služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova takmičenja, 
organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa i redovnog održavanja 
sportskih objekata. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2015. godinu. 
 
 Točka 12. 
 

U Proračunu Općine Skrad za 2015. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 
100.000,00 kn za sufinanciranje rada i opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad. 
Navedena sredstva služe za obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, osiguranje 



7 
 

vatrogasnih domova, vozila i članova, održavanje vozila i crpki, troškove gašenja požara i 
intervencija, troškove nabave i materijalne troškove te obilježavanje svečanih obljetnica. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2015. godinu. 

 
Točka 13. 
 

           Proračunom Općine Skrad za 2015. godinu za financiranje Socijalnog programa na 
području Općine Skrad za 2015. godinu se osiguravaju sredstva u iznosu od 58.000,00 kuna 
za sljedeće namjene: 8.000,00  kn za Crveni križ Skrad i Delnice, 8.000,00 kn udrugama 
(Udruga invalida osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga 
slijepih PGŽ, Udruga HRVI Gorski kotar, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga civilnih 
invalida rata PGŽ, Klub liječenih alkoholičara Delnice i Udruga invalida rada Rijeka), te 
42.000,00 kn za pomoć socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja 
(program „Pomoć u kući“, pomoć za opremu novorođenog djeteta, jednokratne pomoći, 
pomoć starijim i bolesnim osobama i pomoć u ogrjevu). 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o financiranju Socijalnog programa na području  
Općine Skrad za 2015. godinu. 

 
Točka 14. 
 

           U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2015. godinu osiguravaju se sredstva za Odjel predškolskog odgoja i 
naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad u iznosu od 390.000,00 kn za sljedeće namjene: plaća 
odgajateljica i kuharice, doprinosi na plaću, naknada za božićnicu, regres za GO i jubilarnu 
nagradu, troškovi prehrane djece u vrtiću, izdaci za energiju, izdaci za lož ulje za centralno 
grijanje i ostale materijalne izdatke. Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i 
ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad za radnu 
godinu 2014./2015. osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni, koja će roditelji uplaćivati na 
žiro račun Općine Skrad.  

Bez rasprave je jednoglasno usvojen 
 

Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci 
predškolske dobi za 2015. godinu. 

 
Točka 15. 
 

           Za ostvarenje Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrad – prijatelj 
djece» za 2015. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 150.000,00 kn i to za financiranje 
zdravstvene knjižice djeteta, poklon pakete za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi 
uz blagdan Svetog Nikole, provedbu akcije «Prvi koraci u prometu», stipendije i školarine, 
sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih 
škola, provođenje Naj-akcije, novorođenu djecu i nabavku udžbenika za osnovnu školu. 
Provedba akcije «Općina Skrad – prijatelj djece» ostvaruje se i kroz programe javnih potreba 
u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj 
skrbi.  
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Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić jednoglasno je 
usvojen  
 

Program javnih potreba Općine Skrad u akciji 
«Općina Skrad – prijatelj djece» za 2015. godinu. 

 
Točka 16. 
 
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka raspoređuju se sredstva 

za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću koja se osiguravaju u Proračunu 
Općine Skrad za 2015. godinu, a kojim je osigurano 8.300,00 kuna. Za svakog člana 
Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci 
pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća. Za svakog izabranog 
člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada, prema 
rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno 
broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. Za svakog člana 
Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 727,27 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 72,73 kuna. Političkim strankama 
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u 
Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola kako 
slijedi: Hrvatskoj demokratskoj zajednici - 4.436,35 kuna, Primorsko-goranskom savezu - 
800,00 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 727,27 kuna i Socijaldemokratskoj partiji hrvatske 
2.254,55 kuna. 

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

  
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2015. godinu 
 
Točka 17. 
 

 Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za 
dodjelu učeničkih i studentskih stipendija predlaže se da se u članku 5. Odluke iza riječi 
„osmog razreda osnovne škole» dodaju riječi „i za studente prve godine fakulteta, gdje se 
ocjenjuje prosječan uspjeh trećeg i četvrtog razreda srednje škole“, a iza članka 5. dodaju se 
članci 5.a. i 5.b. kojima je propisano da ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova 
na temelju elemenata navedenih u članku 5. primjenjuje se Posebni kriterij, a Posebni kriterij 
ocjenjuje se na sljedeći način: 
1. ako je kandidat dijete samohranog roditelja ili dijete bez roditelja 10 bodova 
2. ako je roditelj kandidata nezaposlen 10 bodova 
3. ako je kandidat invalid ili dijete invalida 10 bodova. 
Članak 5.b. glasi da ako se dogodi da i nakon što se pribroje bodovi posebnog kriterija, dva ili 
više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu s nižim prosječnim 
prihodom po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca. U članku 6. alineja 4. iza riječi 
„dokaz o prosjeku ocjena u zadnjoj godini školovanja“ dodaju se riječi „osim za učenike I. 
razreda srednje škole gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh sedmog i osmog razreda osnovne 
škole i za studente I. godine fakulteta gdje se ocjenjuje prosječan uspjeh trećeg i četvrtog 
razreda srednje škole“, a u članku 6. dodaje se alineja 9. koja glasi „- dokaze iz članka 5.a. 
(preslike rješenja, potvrda HZZ-a o statusu nezaposlene osobe za roditelja, izjava o 
nezaposlenosti za roditelja). 
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 Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima 
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. 

 
Točka 18. 
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Skrad pristigle su dvije ponude i to: 
1) ponuda Elektroinstalaterskog obrta «Šporčić» vl. Elvis Šporčić iz Brod Moravica, 

Matika 18, koja sadrži svu traženu dokumentaciju; 
2) ponuda tvrtke „R.A.N.-60“ d.o.o. Lokve, Rudolfa Strohala 114, koja koja također 

sadrži svu traženu dokumentaciju. 
Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: Igor Bukovac, Josip Crnković, Dubravko 
Grbac i Anita Rački predlaže da se komunalna djelatnost - održavanje javne rasvjete na 
području Općine Skrad povjeri tvrtki „R.A.N.-60“ d.o.o. Lokve, Rudolfa Strohala 114, koja 
ima tehničku sposobnost za obavljanje djelatnosti, ima reference i ima povoljnu cijenu. 

Bez rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena  
 

Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti «održavanje javne rasvjete». 
 

1) Ovom Odlukom se komunalna djelatnost «održavanje javne rasvjete» na području Općine  
    Skrad povjerava tvrtki „R.A.N.-60“ d.o.o. Lokve, Rudolfa Strohala 114, OIB:  
    47463544026, temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. 
2) Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke može sklopiti Ugovor o  
     povjeravanju komunalnih poslova «održavanje javne rasvjete» na vrijeme od 4 godine,  
     računajući od dana sklapanja ugovora, po cijenama i uvjetima iz ponude br. 1 od 28.  
     studenog 2014. godine. 
 

Točka 19. 
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za povjeravanje komunalnih poslova zimskog 

održavanja lokalnih cesta na području Općine Skrad pristigle su tri ponude i to: 
1) ponuda Obrta za trgovinu, sječu i vuču drvnih sortimenata „Dragan“ vl. Dragan Vujinović  
    iz Skrada, Podstena 7 – ponudi nedostaje potrebna natječajna dokumentacija, te kao takva  
    nije razmatrana, 
2) Obrt za trgovinu, poljoprivredu i usluge «E&E» iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 168, vl.  
    Goran Brenc za čišćenje snijega sa svih pravaca navedenih u natječaju  po cijeni od 320,00   
    kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 320,00  
    kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 520,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat 
    posipavanja cesta sa materijalom, 
3) Obrt za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić za  
    čišćenje snijega sa svih pravaca navedenih u natječaju po cijeni od 412,50 kn (PDV  
    uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 500,00 kn (PDV  
    uključen) bez materijala, odnosno 1.000,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat  
    posipavanja cesta sa materijalom.  

Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: Igor Bukovac, Josip Crnković, 
Dubravko Grbac i Anita Rački predlaže da se komunalna djelatnost - zimsko održavanje 
lokalnih cesta na području Općine Skrad povjeri: 
    1) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić    
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        za čišćenje snijega sa pravca: a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce; 
   2) Obrtu za trgovinu, poljoprivredu i usluge «E&E» iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 168, vl.  
       Goran Brenc za čišćenje snijega sa pravaca: b) Kupjak-Rogi-Buzin i c) Hlevci-Ravna  
       Gora. 
Član Povjerenstva g. Dubravko Grbac obrazlaže da se kod razmatranja ponuda nije 
rukovodilo samo ponuđenim cijenama, jer su se oba ponuđača javila za sve pravce, već da svi 
pravci budu što prije očišćeni kako bi se zadovoljio interes građana. 
Bez rasprave je jednoglasno usvojena 

Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko  
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad 

 
1) Komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad  
    povjerava se: 
    1) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić  
         za čišćenje snijega sa pravca: a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce  
         po cijeni od 412,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno  
         posipavanje po cijeni od 500,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 1.000,00  
         kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom; 
    2) Obrtu za trgovinu, poljoprivredu i usluge «E&E» iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 168, vl.  
        Goran Brenc za čišćenje snijega sa pravaca: b) Kupjak – Rogi - Buzin i c) Hlevci –  
        Ravna Gora po cijeni od 320,00kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te  
        preventivno posipavanje za efektivni sat po cijeni od 320,00 kn (PDV uključen) bez  
        materijala, odnosno 820,00 kn (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa  
        materijalom. 
2) Ugovori o obavljanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na  
     području Općine Skrad sklapaju se na vrijeme od jedne godine. 
3) Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Skrad da može sklopiti  
    Ugovore iz članka 2. ove Odluke. 

 
 
 

Zaključeno u 19,40 sati. 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


