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Z A P I S N I K 
 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
22. srpnja 2014. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Tonček Kezele, Anton Mance, 
               Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog  
                         načelnika, Vjekoslav Pintar i Miroslav Pleše – predstavnici sredstava javnog  
                         priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Hrvoje Đaković 
 
Neopravdano odsutni: Milivoj Rupe  
 
Zapisničar: Anita Rački 
 
 
 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici, prije dnevnog reda, imaju pravo 
postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog 
načelnika. 
 Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Klub vijećnika SDP-a dostavio prijedlog 
da se uz Dan općine održi sjednica Općinskog vijeća u proširenom sastavu sa zainteresiranim 
žiteljima Skrada, predstavnicima Županije i drugim subjektima s jednom točkom dnevnog 
reda: „Stanje i perspektiva turističkih objekata u propadanju u Skradu i pitanje njihove 
revitalizacije“. Klub vijećnika SDP-a u svom prijedlogu izražava svoju zabrinutost za 
nepovoljne trendove ekonomske i opće društvene trendove u Općini Skrad, budući da se na 
području Općine nalaze dva objekta: Šiljar i hotel „Zeleni vir“, te da nedostaje ideje za 
promjenom stanja.   
  Dr.sc. Josip Grgurić pojašnjava da je to inicijativa Kluba SDP-a da se održi jedna 
sjednica Vijeća samo s predloženom točkom dnevnog reda. 
 Predsjednik Ivan Crnković postavlja pitanje načelniku Damiru Grgurić da obrazloži 
što se radi po pitanju hotela Zeleni vir i objekata na Šiljaru. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da se nakon propale licitacije za prodaju hotela i 
ponovno upućenog pisma namjere radi dogovora, Općini nitko nije javio, hotel je vlasništvo 
HPB i tu ne može Općina puno utjecati. Što se tiče Šiljara, Načelnik izvješćuje da je 
napravljen novi parcelacijski elaborat, koji se nalazi u Upravnom odjelu za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša radi dobivanja odobrenja, te smatra da će se sporna 
čestica dobiti na pravo služnosti na 50 godina pod povoljnijim uvjetima. 
 Dr.sc. Josip Grgurić traži da se Vijeće očituje o tome da li će se ta inicijativa staviti na 
dnevni red sjednice ili ne, te smatra da na sjednicu ili sastanak treba pozvati žitelje Skrada, 
predstavnike PGŽ, koncesionara objekata na Šiljaru.  

Predsjednik Ivan Crnković odgovara da će se dogovoriti  što će s tom točkom dnevnog 
reda. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da je to vrlo pozitivna zamisao, te da se može pronaći 
termin u sklopu proslave Dana općine i da se održi proširena sjednica vezana uz tu tematiku, 
na koju bi se pozvali predstavnici PGŽ, HGK, koncesionar objekata na Šiljaru, vlasnici hotela 
i svi zainteresirani mještani. 
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 Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da predsjednik Vijeća odlučuje o dnevnom redu, vijećnici 
se usaglašavaju o dnevnom redu, ali ako četiri vijećnika to podržava, onda to više nije stvar 
Predsjednika. 
 Predsjednik Ivan Crnković odgovara da će se vidjeti u dogovoru s vijećnicima da li će 
se staviti na dnevni red sjednice, te slaže da je potrebno nešto poduzeti i poduzima se 
konstantno, ali hotel nije u općinskom vlasništvu pa Općina nema puno utjecaja na to. 

G. Dubravko Grbac pojašnjava da se inicijativom Kluba vijećnika SDP-a ne traži da se 
ta točka stavi na dnevni red današnje sjednice, već da se u kolovozu održi proširena tematska 
sjednica, a danas se može odlučiti da li je Vijeće za prihvaćanje te inicijative i za održavanje 
sjednice ili sastanka ili ne, a pojašnjenja koja je dao Načelnik su hvalevrijedna. 

Načelnik Damir Grgurić podržava inicijativu Kluba vijećnika SDP-a, predlaže da se 
održi sastanak dva sata prije svečane sjednice na koji će biti pozvani zakupac objekata na 
Šiljaru, predstavnik HPB-a, predstavnik AUDI-a, župan Komadina, zainteresirani žitelji i svi 
oni koje vijećnici predlože. 

Predsjednik Ivan Crnković podržava mišljenje Načelnika, te smatra da to pitanje treba 
staviti pod točku 15 dnevnog reda ove sjednice, te možda i raspraviti o pitanju što će biti sa 
Zakonom o brdsko-planinskim područjima. 

Ing. Tonček Kezele smatra da bi se vijećnici samo trebali izjasniti da li jesu za tu 
inicijativu ili ne, te da daje glas da se u vezi toga održi jedna tematska sjednica, na što 
predsjednik Ivan Crnković smatra da bi trebalo napraviti otvorenu tribinu, a ne sjednicu 
Vijeća čime si radimo dodatni trošak. 

Načelnik Damir Grgurić smatra da nije potrebno donositi nikakav zaključak, već samo 
u programu proslave Dana općine uvrstiti tematsku sjednicu ili okrugli stol s početkom u 9,00 
sati, da se ne miješa sa svečanom sjednicom. Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da koliko god 
izgledalo da smo lagano nezainteresirani za taj problem, ali da su nam „ruke doista zavezane“, 
te da je Općina imala namjeru kupiti hotel „Zeleni vir“, ali je HBP to jednostavno opstruirala. 
S prijedlogom su suglasni svi vijećnici. 

Ing. Tonček Kezele smatra da bi inicijativa trebala biti stavljena na dnevni red i 
navedena tema da se zna za što se glasuje i kada će se održati, dok ing. Josip Crnković smatra 
da se ne bi trebali žuriti, već da bi se trebali kvalitetnije pripremiti za održavanje takve 
tematske sjednice. 

Mr.ph. Melita Rački-Burić postavlja pitanje do kuda se došlo s programom „Pomoć u 
kući“, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da su prikupljeni svi podaci od zainteresiranih 
osoba koji su i prije bili korisnici tog programa i predani su u Centar za socijalnu skrb koji će 
izdati rješenja u kojem postotku su oslobođeni plaćanja te usluge i da li su oslobođeni 
plaćanja, te je potpisan i Ugovor o suradnji s Udrugom ŽAR o vođenju tog programa. 

G. Dubravko Grbac postavlja pitanje koje je već postavio na trećoj sjednici Vijeća, a 
to je kada će se sanirati udarne rupe u Šiljaru, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da bi 
se te rupe trebale popraviti sutra, jer je u toku sanacija ceste za Malo Selce. 

Ing. Josip Crnković izvješćuje da kuglačima dolazi inspekcija za licenciranje kuglane, 
te im prijeti oduzimanje licence zbog stanja u kakvom se nalaze svlačionice, te postavlja 
pitanje da li se to na neki način može riješiti budući da je kuglana u vlasništvu Općine. 
Načelnik Damir Grgurić odgovara da prostor svlačionica ne koriste samo kuglaši, već 
gospodin koji ima u zakupu prostor kuglane, te kada se ukloni sve što ne spada u taj prostor, 
Općina će prostor pobijeliti. 
   

Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći  
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D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za I.-VI.2014. godine 
3. Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.06.2014.g. 
4. Program proslave Dana Općine Skrad 2014.g.   
5. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2014.g. 
6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje groblja i 

prijevoza pokojnika na području Općine Skrad 
7. Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu 
8. Izvješće o radu Pins-a za 2013.g. 
9. Najam doma u Bukov Vrhu – izvješće sa sastanka 
10. Odluka o sječi stabala na k.č.br. 3488 k.o. Divjake (ispod starog groblja u Skradu) 
11. Usvajanje Programa rada Odbora za komunalnu djelatnost i promet 2013.-2017.g.  
12. Nada Podnar, ostavka na članstvo u Odboru za financije i proračun 
13. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Odluka o odabiru korisnika 

sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja Programa obnovljivih izvora energije 
u obiteljskim kućama „Zelena energije u mom domu za 2014. godinu – davanjem 
sredstava pomoći“ – informacija 

14. Mala HE „Zeleni vir“ d.o.o. Opatija, Pismo obavijesti o namjeri izgradnje male 
hidroelektrane Zeleni vir – Curak 1 - informacija  

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 
Točka 1. 

 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen. 

 
 
 Točka 2. 
 

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine ukupni prihodi proračuna ostvareni su u 
iznosu od 2.478.184,92 kn ili 34,5 %, dok su za 2014. godinu planirani prihodi u iznosu od 
7.181.700,00 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.614.665,14 kn ili 22,94%, dok su 
za 2014. godinu planirani u iznosu od 7.038.600,00 kn. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dipl.ing. Mira Đorđević, 
ing. Tonček Kezele i dr.sc. Josip Grgurić, predsjednik Ivan Crnković je sa 7 glasova za i 2 
suzdržana prihvaćen 

         
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad 

za I. – VI. 2014. godine. 
 
  
 Točka 3. 
 

Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je s pozicije tekuće proračunske pričuve u 
razdoblju 01.01. – 30.06.2014. godine utrošeno 1.526,02 kn za pomoć stradalima od poplava 
u Slavoniji. 

Bez rasprave je sa 8 glasova za i 1 suzdržanim usvojena sljedeća 
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Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. - 30.06.2014. godine 

  
 
  Točka 4. 
  

Odbor za proslavu Dana općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana općine 
2014. godine. Program počinje 19. srpnja organizacijom malonogometnog turnira „Svi za 
Dejana“, dok bi se 26. srpnja organizirao turnir u kuglanju, a 02. kolovoza boćarski turnir u 
Skradskoj dragi. 05. kolovoza bi imenovana delegacija, uz Dan pobjede i domovinske 
zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja položila cvijeće i zapalila svijeće na spomen obilježju 
Križ i grobu pok. branitelja Josipa Blaževića-Blaža, te bi posjetila majku pokojnog branitelja 
Josipa Blaževića-Blaža. 09. kolovoza će se položiti cvijeće i zapaliti svijeće na grob pok. 
Marija Naglića-Joge, te bi se istog dana održao memorijalni nogometni turnir „Mario Naglić-
Joga u Brod Moravicama. Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad održala bi se 13. 
kolovoza na kojoj bi se izvršila dodjela javnih nagrada i priznanja Općine Skrad, Turistička 
zajednica bi podijelila nagrade za najurednije okućnice, a nastupilo bi KUD «Zeleni vir». 
Prije svečane sjednice bilo bi polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja Križ i na grob 
Josipa Blaževića-Blaža. 15. kolovoza, na blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na Nebo 
održala bi se Sveta misa na Skradskom vrhu, te bi se organiziralo druženje uz domjenak za 
hodočasnike i goste na Hribcu. Istog dana održala bi se pučka proslava na prostoru gornjeg 
parkirališta u Skradu. Skradski planinari bi 17. kolovoza organizirali proslavu u čast Sv. 
Bernarda u Zelenim Viru, prije koje bi bila Sveta misa, dok bi Udruga „Initium“ 23. kolovoza 
organizirala koncert „WOODROCK“ na Skradskoj dragi. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.teol. Katarina Bertović, dipl.ing. Mira 
Đorđević, ing. Josip Crnković, dr.sc. Josip Grgurić, g. Anton Mance, ing. Tonček Kezele, g. 
Dubravko Grbac i predsjednik Ivan Crnković je sa 8 glasova za i 1 suzdržanim usvojen  
 

Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća prijedlog Programa proslave Dana općine 
Skrad 2014. godine. 

 
Jednoglasno je usvojen i sljedeći  

 
Zaključak 

 
1) Uz otvorenje mlina održati će se proslava 100-te godišnjice turizma u Skradu. 
2) U sklopu obilježavanje proslave godišnjice turizma održati će se okrugli stol s temom –    
    Razvoj turizma i stanje objekata u turizmu i njihovo stavljanje u funkciju. 
 

 
 Točka 5. 
 

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Skrad ing. Josip Crnković 
izvješćuje da je na objavljeni Javni poziv za dodjelu javnih priznanja i nagrada pristiglo pet 
prijedloga. Odbor predlaže da se svim prijedlozima dodijele javna priznanja i nagrade i to: 
a) POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 1.000,oo kuna 
    1. NK „Polet“ pionirski uzrast, za osvajanje prvog mjesta u 1. ŽONL „C“, te za promicanje  
        sporta na području Općine Skrad 
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b) POHVALNICU 
    1. Turističkoj zajednici Općine Skrad, povodom 100-te godišnjice rada i djelovanja, za  
        izniman doprinos u unapređivanju turizma kao značajne grane gospodarstva na području  
        Općine Skrad 
    2. Mladenu Merkašu, za značajan doprinos gospodarskom, kulturnom i društvenom životu    
        na području Općine Skrad. 
c) ZAHVALNICU 
   1. Vjekoslavu Pintaru, za unaprjeđenje obrazovanja, kulture i tjelesne kulture i dugogodišnji  
       dobrovoljni rad na području Općine Skrad 
   2. Udruzi „Borovnica“, za značajan doprinos gospodarskom, kulturnom i društvenom životu   
       na području Općine Skrad. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dipl.ing. Mira Đorđević, 
ing. Tonček Kezele, mr.ph. Melita Rački-Burić i predsjednik Ivan Crnković sa 6 glasova za i 
3 suzdržana usvojena je sljedeća 
 

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2014. godinu. 
 
 
 Točka 6. 
 

   Anita Rački članica Povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti – održavanje groblja i prijevoza pokojnika na području Općine Skrad obrazlaže da 
su na raspisani poziv u roku pristigle tri ponude i to: ponuda tvrtke „Vox terrae“ d.o.o. Draški 
put 8, 51312 Brod Moravice, ponuda tvrtke „Imoćanka“ d.o.o. Amerikanska 2, 51300 Delnice 
i ponuda tvrtke „Mir i spokoj“ d.o.o. Vatrogasna 14, 51314 Ravna Gora, od kojih se ponuda 
tvrtke „Imoćanka“ d.o.o. Delnice, Amerikanska 2 odbija jer nije uvezena u cjelinu, kako je 
stajalo u natječajnoj dokumentaciji, dok se ponuda tvrtke „Mir i spokoj“ d.o.o. Ravna Gora, 
Vatrogasna 14 odbija jer nije uvezena u cjelinu i nisu označene stranice, izvadak iz sudskog 
registra stariji je od tri mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja 
koncesije, rok valjanosti ponude je do 12.06.2014. do 10,00 sati i nije potpisan prijedlog 
Ugovora o koncesiji. Na zahtjev načelnika Damira Grgurića, Anita Rački iznosi da je ponuda 
tvrtke „Vox terrae“ d.o.o. prema utvrđenim kriterijima ima 80 bodova, tvrtka „Imoćanka“ 
d.o.o. ima 55 bodova, a tvrtka „Mir i spokoj“ d.o.o. 90 bodova, ali da se bodovanje nije uzelo 
u obzir jer je samo jedna ponuda prihvatljiva, te da Povjerenstvo predlaže da se ugovor sklopi 
s tvrtkom „Vox terrae“ d.o.o. Brod Moravice. 
   Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević i g. Dubravko Grbac, sa 
7 glasova za i 2 suzdržana usvojena je  
 

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 
groblja i prijevoza pokojnika na području Općine Skrad. 

 
 

Točka 7. 
 

 Načelnik Damir Grgurić predlaže da se donese odluka o korištenju kratkoročnog 
okvirnog kredita po poslovnom računu i Erste banci podnese zahtjev za korištenje istog, u 
iznosu od 150.000,00 kn iz razloga što na naplatu dolazi rata kredita za cestu Sleme – 
Žrnovac, a potrebna su nam i sredstva za kupnju čestice 3697/3.  
 Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
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Odluka o korištenju kratkoročnog 
okvirnog kredita po poslovnom računu. 

 
 

Točka 8. 
 
 Mr.ph. Melita Rački-Burić iznosi da je član Turističkog vijeća, te da je bilo rečeno da 
sav prihod od ulaznica za Zeleni vir išao „Pins“-u, a iz izvješća to nije vidljivo. 
 Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se ova točka dnevnog reda odgodi za iduću 
sjednicu na koju bi pozvali predsjednika Uprave LRA „Pins“. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da se s time slaže jer je to i inicirala i iznosi da je 
detaljno proradila i detaljno ušla u problematiku financiranja „Pins“-a i kolanja sredstava što 
se tiče „Pins“-a i novčanih pozicija kamo ta sredstva trebaju krenuti, a jedini prihod koji bi TZ 
mogla ostvariti je novac od ulaznica a od tog novca do današnjeg dana u TZ nije došla niti 
jedna kuna. Dipl.ing. Miru Đorđević ujedno interesira da li se sredstva za financiranje naših 
sportskih udruga koja idu preko „Pins“-a adekvatno doznačuju proračunskim korisnicima 
kojima je određen. 
 Dr.sc. Josip Grgurić predlaže da se priloži i izvještaj o radu Turističke zajednice 
Općine Skrad. 
 Načelnik Damir Grgurić iznosi da Općina nije imala nikakve transakcije preko „Pins“-
a za sportske udruge. 
 Dipl.teol. Katarina Bertović predlaže da se na iduću sjednicu pozove i direktorica TZ 
g. Ivana Briški Đorđević. 
 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će Izvješće o radu „Pins“-a i TZ za 2013. biti na 
dnevnom redu iduće sjednicu na koju će se pozvati g. Danijel Bertović i g. Ivana Briški 
Đorđević. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje tko je financirao domjenak nakon radne 
akcije u Zelenom viru, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je Općina bila organizator 
akcije i pozvala po pet članova iz svake udruge da se odazovu akciji, organizirala prijevoz 
preko DVD-a i financirala domjenak, a Općina je organizirala i „Dan malina“, dopeljala i 
posložila štandove, pospremila i pomela. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević izražava pohvale Općini što se tiče financiranja i svega, ali 
smatra da bi se „Pins“ trebao uključiti i financijski u aktivnosti. 
 Nakon rasprave jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

Zaključak 
 

1) Izvješće o radu „Pins“-a i Turističke zajednice Općine Skrad za 2013. biti točka 
dnevnog reda iduće sjednice Općinskog vijeća,  kojoj će prisustvovati g. Danijel 
Bertović i g. Ivana Briški Đorđević. 

 
 
 Točka 9. 
 
 Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje o sastanku koji je Komisija u sastavu: Damir 
Grgurić, Melita Rački-Burić, Igor Bukovac i Ivan Crnković održala 04. srpnja 2014. godine s 
mještanima Bukov Vrha., a u vezi Pisma namjere Saveza izviđača Pule za najam doma u 
Bukov Vrhu. Na sastanku je zaključeno da su mještani Bukov Vrha suglasni da se dom u 
Bukov Vrhu da u najam Savezu izviđača Pule, osim donje dvije prostorije koje bi koristili 
mještani za potrebe sela i da prije potpisa ugovora o najmu Komisija održi još jedan sastanak 
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s mještanima Bukov Vrha na kojem bi ih upoznala s odredbama prijedloga ugovora. 
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je potrebno upoznati Savez izviđača Pule sa 
zaključcima, te ukoliko su suglasni raspisati natječaj za zakup poslovnog prostora. 
 Vijećnici su primili informaciju na znanje. 
  
 
 Točka 10. 
 

Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da su se neke jele u parku ispod starog groblja u 
Skradu počele sušiti te bi ih trebalo ukloniti zbog sigurnosti mještana koji žive ispod parka i 
ljudi koji tamo prolaze. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić i predsjednik Ivan 
Crnković, sa 8 glasova za i 1 suzdržanim usvojena je 
 

Odluka 
 

1) Ovom Odlukom odobrava se sječa stabala na k.č.br. 3488 k.o. Divjake (ispod starog 
groblja u Skradu) prema pravilima šumarske struke. 

 
 

Točka 11. 
 

 Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Odbor za komunalnu djelatnost i promet 
dostavio svoj program rada za razdoblje 2013.-2017. godinu koji je vijećnicima dostavljen uz 
saziv. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dr.sc. Josip Grgurić i 
ing. Tonček Kezele jednoglasno je usvojen 
 

Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća program rada Odbora za komunalnu djelatnost i 
promet za razdoblje 2013.-2017.g. 
 
 
Točka 12. 
 

 G. Nada Podnar dostavila je dopis u kojem moli Općinsko vijeće da prihvati njenu 
ostavku na članstvo u Odboru za financije i proračun u važećem mandatu zbog otežane 
zdravstvene situacije u obitelji. 
 Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević i predsjednik Ivan 
Crnković jednoglasno je usvojena sljedeća 
 

Odluka o razrješenju člana radnog tijela  
Općinskog vijeća Općine Skrad 

 
1) Nada Podnar razrješuje se dužnosti člana Odbora za financije i proračun. 
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 Točka 13. 
 
 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da se Općina Skrad prijavila na Javni poziv Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prikupljanje ponuda JLS za neposredno 
sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena 
energija u mom domu za 2014. godinu“, te je temeljem toga dobivena Odluka Fonda o 
njihovom sufinanciranju programa u visini 60% opravdanih troškova investicije,a najviše u 
iznosu do 84.000,00 kn. Natječajem koji će se raspisati planira se dodijeliti sedam subvencija 
fizičkim osobama u kućanstvima. Načelnik Damir Grgurić ujedno izvješćuje da se očekuje i 
pozitivan odgovor od Fonda za sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti u 
obiteljskim kućama. 
 Informacija je primljena na znanje. 
 
 
 Točka 14. 
 
 Tvrtka Mala HE Zeleni vir d.o.o. dostavila je pismo obavijesti o namjeri izgradnje 
male hidroelektrane Zeleni vir – Curak 1 snage 300 kW na području Općine Skrad i Grada 
Delnica. Ukupna investicija procijenjena je na 11.500.000,00 kn. Svojom izvedbom ne bi 
narušavala postojeće stanje donje vode u HEP-ovoj hidroelektrani, već bi omogućila 
povećanje proizvodnje električne energije HEP-ove elektrane za oko 2%. Ovim pismom mole 
Općinu Skrad za pomoć pri nastanku eventualnih problema i zakonskih nejasnoća, budući da 
je zakonska procedura u RH za ovakvu vrstu objekata vrlo komplicirana.   
 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, informacija je 
primljena na znanje. 
 
  
 
 
 

Završeno u 20,30 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


