ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
27. srpnja 2015. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 19,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Boris Crnković, Milivoj Rupe,
Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar – predstavnik sredstava
javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Saša Gorupić, Tonček Kezele, Natali Ribić – zamjenica općinskog
načelnika
Neopravdano odsutni: Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Ivan Crnković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i iznosi da vijećnici,
prije dnevnog reda, imaju pravo postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća ili općinskom
načelniku.
G. Dubravko Grbac postavlja pitanje što je sa Zelenim virom, da li on radi, ako ne radi
zbog čega ne radi, što će se riješiti, te iznosi da nije dobro da u sezoni takav objekt nije u
funkciji. Nadalje iznosi da bi bilo zgodno da se uz Dan općine otvori mlin budući da je gotov,
te da se do onda dovrše još oni sitni radovi.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je Zeleni vir dan u podzakup nekim ljudima iz
Zagreba i dok ne dobiju potrebne dozvole, objekt će biti i dalje zatvoren. U međuvremenu je
inspekcija zatvorila i prilaz Muževoj kućici jer se od 2001. godine nije ništa ulagalo u taj
prilaz. Što se tiče mlina, g. Franković je čvrsto obećao da će doći i pustiti mlin u pogon, ali
nažalost još uvijek nije došao, a s njim se vodi i sudski postupak. Općina je sa svoje strane sve
napravila, uređen je jarak, urediti će se i prilazni putić i samo se čeka g. Franković da pusti
mlin u pogon.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je izuzetno loše a i opasno stanje igrališta i dječje
igraonice kod škole u Skradu, te ju interesira tko ih je dužan održavati. Potrebno je trule
elemente zamijeniti novima i redovito kupiti i čistiti smeće oko škole i vrtića, te smatra da bi
o aktivnostima mladih trebalo od strane Općine ili škole obavijestiti kontakt policajca
Načelnik Damir Grgurić odgovara da će se ovih dana postaviti ograda te ujedno iznosi
da su mladi tamo uspjeli srušiti krović na kućici, potrgali su ljuljačke i smatra da je policija
već trebala provesti određene radnje te bi Općina trebala napisati dopis policiji da se provedu
interventne mjere i da se preispitaju srednjoškolci koji se tamo okupljaju i uništavaju
društvenu imovinu.
Dipl.ing. Miru Đorđević interesira i tko je dužan čistiti okoliš škole i vrtića, tj. da li
treba to čistiti domar, čistačice, roditelji ili netko drugi.
Ravnatelj škole g. Vjekoslav Pintar iznosi da na igralištu gdje bi se trebao igrati
nogomet, ne igra više nogomet, već se održavaju partiji, ljeti skoro svakodnevno, pije se i
fešta, a zaposlenici škole su do 15. kolovoza na godišnjem odmoru i da se to do tada neće
čistiti, jer se svakodnevno tamo puštaju boce od koječega, a ljudi koji tamo žive dobro znaju
što se tamo dešava, te izvješćuje da su mladi uspjeli čak razbiti i stup od lijevanog željeza koji
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se nalazi kod škole, a savijena je i šipka od ljuljačke koja se ne može baš tako lako saviti. G.
Vjekoslav Pintar iznosi da je razgovarao s Načelnikom s kojim je dogovoreno da će se do 15.
rujna pokušati sve popraviti.
Dr.sc. Josip Grgurić smatra da je policija zadnja mjera kada se radi o djeci i predlaže
da se Savjet mladih i Načelnik obrate mladima, da treba postići partnerstvo s djecom, da se
izradi operativni plan kako bi se to riješilo, te da Koordinacijski odbor „Općina-prijatelj
djece“ organizira jedan sastanak u koji bi bili uključeni i roditelji i djeca.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je stalno sporno između g. Frankovića i Općine
Skrad te da se nešto čudno događa i predlaže da se g. Frankovića pozove na sjednicu
Općinskog vijeća na kojem bi mu se osobno mogla postaviti pitanja, a ako ne dođe znači da
postoji nešto što je nerješivo.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da g. Đorđević iznosi neistinu jer između Općine
Skrad i g. Frankovića ništa nije sporno, Općina je uredno platila sve račune, te se slaže da se
g. Frankovića pozove na sjednicu. Načelnik Damir Grgurić upoznaje vijećnike da je Općina
Skrad podnijela protiv njega tužbeni prijedlog i naplatila kaznene poene zbog kašnjenja s
radovima, sukladno ugovoru koji će se za idući puta dostaviti svim vijećnicima.
Dipl.ing. Mira Đorđević traži od predsjednika Vijeća da se prekine sa iznošenjem da
netko laže, dok Načelnik tvrdi da g. Đorđević laže i iznosi neistinu.
Oec. Milivoj Rupe konstatira da je tužen, ali da ne postoji spor, na što načelnik Damir
Grgurić odgovara da postoji spor, ali da financijski ništa nije sporno, na što g. Mira Đorđević
odgovara da nitko nije rekao da nije financijski u redu, već nešto drugo nije kako treba, te
neka g. Franković sam kaže što s njegove strane nije u redu.
Jednoglasno je usvojen slijedeći
Zaključak
1) Kako bi se radovi na mlinu priveli kraju i mlin stavio u funkciju, potrebno je pozvati
g. Frankovića iz tvrtke „F & F“ d.o.o. Rijeka da to učini u što je moguće kraćem roku,
a ukoliko to ne napravi, pozvati će ga se da prisustvuje sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da Vijeće još nije usvojilo nikakav zaključak kako
riješiti problem u vezi vandalizma na dječjem igralištu.
Oec. Milivoj Rupe smatra da je ponašanje djece prešlo sve granice, te da roditelji ne
znaju gdje su im djeca, niti se u pola noći pitaju gdje su im djeca i da su roditelji odgovorni za
ponašanje svoje djece.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da prije nego što pozovemo policiju, smatra da je sada
trenutak da Koordinacijski odbor „Općina-prijatelj djece“ sazove sastanak roditelja, djece,
škole u vezi ponašanja djece i da se izradi operativni plan rada s roditeljima, djecom kako
promijeniti ovu situaciju u kojoj smo se našli.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da je pitanje koliko će se roditelja djece te dobne
skupine i djece odazvati, te da sumnja da će se ti koji rade taj vandalizam odazvati u bilo koju
aktivnost koja bi bila usmjerena na to da ih se zaokupi na neki drugi način. Kao djelatnica
škole zna da je često puta problem suradnje s roditeljima djece koja su u školi, a ovdje se radi
o djeci koja ne pohađaju osnovnu školu te ih se vjerojatno na nikakav način ne može prisiliti
na suradnju, te da bi bilo dobro da se organizira sastanak.
Jednoglasno je usvojen slijedeći
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Zaključak
1) Zadužuje se Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa“Općinaprijatelj djece“ da u roku od 10-15 dana organizira okrugli stol kako bi se pomoglo
mladima i okrenulo ih na pravi put, te spriječilo uništavanje društvene imovine.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika
člana u Općinskom vijeću Općine Skrad
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu
4. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Skrad za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2014.g.
5. Program proslave Dana Općine Skrad 2015.g.
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2015.g.
7. Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju
jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad
9. Izvješće Stručnog povjerenstva o provedbi natječaja za:
a) skupljanje i odvoženje otpada s javnih površina
b) održavanje nerazvrstanih cesta
10. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU
2) – ugostiteljsko turistička namjena – zona T1 u Skradu
11. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati
na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije
12. Informacija o prodaji hotela “Zeleni vir” u Skradu
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da točka broj 1) Dnevnog reda postane točka 2), a
točka 2) postane točka broj 1), dok ostale točke dnevnog reda ostaju nepromijenjene.
Navedena izmjena jednoglasno je usvojena.
Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Budući da je vijećnik Anton Mance podnio zahtjev za mirovanje mandata zbog
osobnih razloga, stranke HDZ i HSS dostavile su prijedlog kojim za njegovog zamjenika
predlažu g. Borisa Crnkovića.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja
dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Skrad.
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1) Utvrđuje se da je dana 12. svibnja 2015. godine započelo mirovanje mandata člana
Općinskog vijeća Općine Skrad Antonu Mance.
2) Zamjenik člana Boris Crnković počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Općine
Skrad dana 27. srpnja 2015. godine.
Točka 2.
Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 3.
U razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine ukupni prihodi proračuna ostvareni su u
iznosu od 1.688.996,61 kn ili 33,4 %, dok su za 2015. godinu planirani prihodi u iznosu od
5.063.200,00 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.924.998,11 kn ili 38,0%, dok su
za 2015. godinu planirani u iznosu od 5.063.200,00 kn.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac i dipl.ing. Mira Đorđević, sa
7 glasova za i 2 suzdržana prihvaćen je
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad
za 2015. godinu.
Točka 4.
U uvodnom dijelu Izvješća o radu, Općinski načelnik navodi koje poslove obavlja
sukladno članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te u nastavku
daje detaljnije izvješće vezano uz djelovanje Općinskog načelnika (u području zaposlenostinositelja poslova, u području financija, u području javnosti rada, u području predlaganja akata
koje donosi Općinsko vijeće Općine Skrad, u području predlaganja i donošenja akata iz
nadležnosti Općinskog načelnika, u području zapošljavanja nezaposlenih osoba, u području
zaštite i spašavanja), aktivnosti u 2014. godini, zacrtanih prioriteta u 2015. godini, aktualnih
problema. Na kraju, u poglavlju Zaključak Općinski načelnik je konstatirao da plaće
zaposlenih u 2014. godini nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih godina, već su usklađene
sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te je pozvao
vijećnike i sve građane da kad god imaju potrebu, prijedlog ili problem, dođu kako bi
zajednički pokušali riješiti probleme i ostvarili planove, a ujedno je svim vijećnicima,
suradnicima i službenicima u općinskoj upravi zahvalio na razumijevanju, pomoći, povjerenju
i suradnji.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić, g. Dubravko Grbac i
dipl.ing. Mira Đorđević sa 6 glasova za, 2 protiv i 2 suzdržana usvojena je
Odluka
1) Usvaja se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Skrad za
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.
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Točka 5.
Odbor za proslavu Dana općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana općine
2015. godine. Program počinje 12. srpnja II. susretom goranskih planinara, 19. srpnja
nastavlja se biciklijadom goranskom transverzalom, a 01. kolovoza se planira organizirati
malonogometni turnir „Svi za Dejana“. 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 obitelj
Đaković, dok bi se 07. kolovoza organizirao turnir u kuglanju. 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. 22. kolovoza bi Udruga „Initium“
organizirala koncert „WOODROCK“ na Skradskoj dragi, 23. kolovoza bi se organizirala
specijalna izložba pasa za II i IX skupinu sa kandidaturom CAC-HR na Skradskoj dragi, a
istog dana bi Skradski planinari, nakon svete mise u crkvi Sv. Antuna u Skradu, organizirali
okupljanje planinara i alpinista u čast Sv. Bernarda u Zelenim Viru. 23. kolovoza bilo bi
otvorenje edukativnog goranskog vrta i promocija turističkog projekta e-bicikli.
U raspravi dr.sc. Josip Grgurić iznosi da Klub vijećnika SDP-a predlaže da se umjesto
svečane sjednice održi radna sjednica, dok predsjednik Ivan Crnković smatra da bi svečana
sjednica trebala ostati svečana, te je na njegov prijedlog sa 8 glasova za i 1 protiv usvojen
Zaključak
1) Do kraja godine održati će se tematska sjednica u vezi razvoja Gorskog kotara i
Skrada, bez prava na naknadu vijećnicima.
Nakon rasprave u kojoj su još sudjelovali dipl.teol. Katarina Bertović i g. Dubravko
Grbac jednoglasno je usvojena
Odluka
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća prijedlog Programa proslave Dana općine
Skrad za 2015. godinu.
Točka 6.
Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 17.
srpnja 2015. godine razmotrilo prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javnog
poziva za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristigla su dva prijedloga i to:
1) Župno pastoralno vijeće Župe Sv. Izidora ratara Skrad/Divjake dostavilo je
prijedlog kojim predlažu župnika Stjepana Porkulabića za dodjelu općinskog priznanja za 15
godina njegova svećenstva u Župi Sv. Izidora ratara u Skradu;
2) općinski načelnik Damir Grgurić dostavio je prijedlog kojim predlaže da se
općinska priznanja dodijele:
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a) Branku Tušeku, za značajan doprinos gospodarskom i društvenom životu na području
Općine Skrad,
b) mr.sc. Vladimiru Manceu, za značajan doprinos kulturnom, obrazovnom i društvenom
životu na području Općine Skrad,
c) Matiji Šporčiću, za značajan doprinos gospodarskom, političkom i društvenom životu na
području Općine Skrad, prema obrazloženju u privitku.
d) Kuglačkom klubu „POLET" Skrad, povodom 35-te godišnjice rada i djelovanja Kluba i 20-te
godišnjice organiziranja Memorijalnog kuglačkog turnira „Josip Blažević-Blaž", za osobit
doprinos razvoju kuglačkog sporta na području Općine Skrad.
e) „Hrvatskim vodama“ VGO Rijeka, za osobito uspješnu dosadašnju suradnju u razvoju
komunalne infrastrukture na području Općine Skrad.
f) „Hrvatskoj elektroprivredi“ Proizvodnja d.o.o. Zagreb, Pogon HE Vinodol, Tribalj, za
uspješnu dosadašnju suradnju u razvoju komunalne infrastrukture na području Općine
Skrad.
Odbor predlaže da se svim predloženima dodijele javna priznanja i nagrade i to:
1) POHVALNICA: mr.sc. Vladimiru Manceu, prof., vlč. Stjepanu Porkulabiću, Matiji
Šporčiću, ing., Branku Tušeku, ing. i Kuglačkom klubu „POLET" Skrad.
2) ZAHVALNICA: „Hrvatskim vodama“ VGO Rijeka i „Hrvatskoj elektroprivredi“
Proizvodnja d.o.o. Zagreb, Pogon HE Vinodol, Tribalj.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević i dr.sc. Josip Grgurić
jednoglasno je usvojena je sljedeća
Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2015. godinu.
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.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac sa 7 glasova za i 2
suzdržana usvojena je
Odluka o korištenju kratkoročnog
okvirnog kredita po poslovnom računu.
1) Općinsko vijeće Općine Skrad donosi odluku o podnošenju zahtjeva Erste banci d.d.
Rijeka, za korištenje kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu u iznosu od
150.000,00 kuna s rokom korištenja od godine dana.
2) Saldo računa na dan 31.12.2015. godine mora biti pozitivan ili jednak nuli.
3) Ostali uvjeti biti će definirani Ugovorom o korištenju kredita između Erste banke d.d. i
Općine Skrad.
4) Ovlašćuje se Općinski načelnik da može potpisati Ugovor iz članka 3. ove Odluke.
Točka 8.
Temeljem naputka Ministarstva financija u Odluci o davanju suglasnosti za zaduženje
i davanje jamstva LRA „Pins“ d.o.o. Skrad potrebno je izmijeniti članak 2. koji bi trebao
glasiti:
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„Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. Skrad zadužila bi se kod Erste & Steiermarkische
bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, pod sljedećim uvjetima:
- dugoročni kunski kredit u iznosu od: 180.000,00 kuna
- rok otplate: 60 mjeseci
- kamatna stopa: 4,50%
- razdoblje počeka: bez počeka
- sredstvo osiguranja: mjenica Općine Skrad
- trošak obrade kredita: 0,50% od iznosa kredita, odnosno minimalno 450,00 kuna.
Kredit se uzima putem postupka javne nabave.“
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje
i davanje jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad.
Točka 9.
a) Na temelju raspisanog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za skupljanje i odvoženje
otpada s javnih površina na području Općine Skrad pristigla je jedna ponuda i to ponuda
Obrta «Juranić» vl. Milivoj Juranić iz Delnica, Kuti 4, koja sadrži svu traženu
dokumentaciju, a cijene za odvoz kontejnera su:
1) s groblja u Skradu - 776,78 kn (PDV uključen)
2) s groblja u Divjakama – 941,78 kn (PDV uključen)
3) iz naselja Sleme Skradsko – 1.156,78 kn (PDV uključen)
4) iz naselja Rogi – 1.073,23 kn (PDV uključen)
Budući da je ponuda Obrta «Juranić» vl. Milivoj Juranić iz Delnica jedina pristigla na
objavljeni poziv, a ispunjava uvjete: tehnička sposobnost za obavljanje djelatnosti i ima
reference, Natječajno povjerenstvo u sastavu: Ivan Crnković, Igor Bukovac i Anita Rački
predlaže da se navedena ponuda prihvati.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti «skupljanje i odvoženje
otpada s javnih površina» na području Općine Skrad.
1) Ovom Odlukom se komunalna djelatnost «skupljanje i odvoženje otpada s javnih
površina» na području Općine Skrad povjerava Obrtu „Juranić“ vl. Milivoj Juranić, iz
Delnica, Kuti 4, OIB: 89035809061, temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova.
2) Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke može sklopiti Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova «skupljanje i odvoženje otpada s javnih površina» na
vrijeme od 4 godine, računajući od dana sklapanja ugovora, po cijenama i uvjetima iz
ponude od 06. srpnja 2015. godine.
b) Na temelju raspisanog Javnog poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Skrad pristigla je jedna
ponuda i to ponuda Obrta za usluge «Močan» iz Skrada, vl. Anton Močan koja sadrži svu
traženu dokumentaciju i ispunjen troškovnik s iskazanim jediničnim cijenama bez i sa
PDV-om u sveukupnom bruto iznosu od 452.102,50 kn (PDV uključen).
Budući da je ponuda Obrta za usluge «Močan» iz Skrada vl. Anton Močan jedina pristigla
na objavljeni poziv, a ispunjava uvjete: tehnička sposobnost za obavljanje djelatnosti i ima
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reference, Natječajno povjerenstvo u sastavu: Ivan Crnković, Igor Bukovac i Anita Rački
predlaže da navedena ponuda prihvati.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti «održavanje
nerazvrstanih cesta» na području Općine Skrad.
1) Ovom Odlukom se komunalna djelatnost «održavanje nerazvrstanih cesta» na području
Općine Skrad povjerava Obrtu za usluge „Močan“ vl. Anton Močan, iz Skrada,
J.Blaževića-Blaža 3, OIB: 70245553059, temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova.
2) Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke može sklopiti Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova «održavanje nerazvrstanih cesta» na vrijeme od 4
godine, računajući od dana sklapanja ugovora, po cijenama i uvjetima iz ponude od 09.
srpnja 2015. godine.
Točka 10.
Općinsko vijeće Općine Skrad je 2009. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog
plana uređenja (UPU 2) – ugostiteljsko turistička namjena – zona T1 u Skradu po starom
Zakonu o prostornom uređenju. Temeljem novog Zakona o prostornom uređenju, sve takve
odluke o izradi planova prestaju važiti nakon dvije godine od stupanja na snagu, ako do toga
roka nije objavljena javna rasprava za te planove. Slijedom navedenog potrebno je Odluku o
izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) – ugostiteljsko turistička namjena – zona T1 u
Skradu staviti van snage.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja (UPU 2) – ugostiteljsko turistička namjena – zona T1 u Skradu.
1) Stavlja se izvan snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) –
ugostiteljsko turistička namjena – zona T1 u Skradu („Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 9/09).
Točka 11.
Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti se u Odluci o određivanju komunalnih
djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije ("Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 09/04, 30/06 i 19/07) u članku 2. stavku 1., briše alineja 2.
koja glasi „održavanje groblja i prijevoza pokojnika“.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije
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Točka 12.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje o sastanku s predstavnicima Hrvatske poštanske
banke održanom u prostorijama Hrvatske poštanske banke u lipnju ove godine na kojem je
razgovarano o prodaji hotela Zeleni vir i na kojem su predstavnici HPB istaknuli da hotel neće
prodati ispod 850 tisuća kuna, dok je odluka Vijeća od pred nekoliko godina da se hotel može
kupiti za 600 tisuća kuna. Načelnik Damir Grgurić iznosi da je to ovog momenta doista
visoka cijena, ali smatra da ako ga Općina ne kupi i stavi u funkciju, neće ga više nitko, te da
bi svakako trebalo Županiju zamoliti da nam pomogne s određenim sredstvima.
U raspravi g. Dubravko Grbac smatra da bi trebalo razmotriti mogućnost modela
javno-privatnog partnerstva, pa da Općina pokuša nekoga naći tko bi ga stavio u funkciju, te
da bi trebalo napraviti kvalitetan poslovni plan koji bi dao odgovore na nedoumice.
Predsjednik Ivan Crnković smatra da treba dobro razmisliti što s tim objektom, da ga
Općina može kupiti, ali treba vidjeti što i kako dalje.
Načelnik Damir Grgurić predlaže da se obavi razgovor sa Županom, te iznosi da je
razmišljao da Pins uzme hotel i Zeleni vir, što podržava i dr.sc. Josip Grgurić
Nakon rasprave je jednoglasno usvojen
Zaključak
1) U cilju kupnje hotela Zeleni vir potrebno je vidjeti s LRA „Pins“ d.o.o. Skrad u kojem
vremenu mogu napraviti Poslovni plan.
2) Zadužuje se Općinski načelnik da održi razgovor sa Županom Primorsko-goranske
županije i da ga se upozna s namjerama Općine Skrad o kupnji hotela i da li u tome
Općina Skrad može očekivati potporu Primorsko-goranske županije.
Zaključeno u 20,55 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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