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Z A P I S N I K 
 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
10. studenog 2015. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 
 
Nazočni: Ivan Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele, Boris Crnković, 
               Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar – predstavnik sredstava 
                         javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Josip Crnković, Natali Ribić – zamjenica općinskog  
                                načelnika 
 
Neopravdano odsutni: Milivoj Rupe 
 
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 iznosi da smo 08. listopada obilježili Dan neovisnosti i svih 
godina ranije je tim povodom bio upriličen koncert, te ga zanima zašto koncert ove godine 
nije održan, da li je to samovolja proračunskog korisnika ili nešto drugo, tj. što se desilo da 
koncerta nije bilo. Ujedno iznosi da je u Goranskom Novom listu Općina Skrad u zadnja dva 
mjeseca zastupljena na pola stranice, te ga interesira što je tome razlog. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da se koncert ne održava već jedno tri godine iz 
razloga što je KUD izrazio želju da ne bi organizirali taj koncert, dok Općina Skrad, zbog 
skupoće, plaća Novom listu zakup pola stranice u Goranskom Novom listu, pa je i zastupljena 
na pola stranice. 
 Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je kraj turističke sezone te ju interesira koliko je 
LRA Pins u zadnje tri godine, otkako je koncesionar, ostvario prihod od ulaznica u Zelenom 
viru, te koliko je novaca uloženo i u koje stavke, jer se vidi da je priliv turista u Zelenom viru 
jako velik, a dio izletišta se morao i zatvoriti. Dipl.ing. Mira Đorđević razumije da joj se na 
pitanje ne može odgovoriti danas te traži da se odgovor dostavi pismeno. 
 Načelnik Damir Grgurić predlaže da se to isto zatraži i od Hrvatskih šuma što 
podržava i dipl.teol. Katarina Bertović kako bi se napravila usporedba. 
 Mr.pharm. Melita Rački Burić postavlja pitanje da li će se radovi na izlazu iz ulice 
Grič na Goransku izvršiti u proljeće, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da će se 
kanalice u dužini 30 metara postaviti prije zime. 
 G. Saša Gorupić postavlja pitanje da li će se u Tuškoj ulici opet nešto kopati budući da 
je HEP nešto označavao po cesti, a prošle godine je stavljen novi asfalt, na što načelnik Damir 
Grgurić odgovara da će HEP izvršiti kabliranje od objekta bivšeg zagrebačkog odmarališta do 
Planine kako bi se izbjeglo napajanje Planine iz trafostanice Pucak  

 
 

 Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
 



2 
 

 
D n e v n i   r e d 

 
1. „F&F“ d.o.o. Rijeka, Izlaganje g. Marka Frankovića 
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
3. HOPS d.o.o. Rijeka, Zamolba za osnivanje prava služnosti 
4. Odluka o potvrđivanju članstva u LAG-u Gorski kotar 
5. Vedrana Janeš i Goran Kružić, Rijeka, Pismo namjere za najam Osnovne škole u 

Divjakama 
6. Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa „Općina-prijatelj djece“, 

Bilješka s održanog okruglog stola  
7. Sandro Seifert, Rijeka, Zahtjev za otkup dijela zemljišta 
8. Berislav Mance, Hlevci, Zahtjev za kupnju dijela puta k.č.br. 8777/8 

 
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se točka broj 1) Dnevnog reda briše, budući da 

je g. Franković javio da će doći u četvrtak (12.11.) i pustiti mlin u pogon, pa dosadašnja točka 
2) dnevnog reda postaje točka 1) i tako redom. 

Navedena izmjena jednoglasno je usvojena. 
Dnevni red je zatim jednoglasno usvojen. 
 
 

 Točka 1. 
 
Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 
 
 

 Točka 2. 
 
 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. dostavio je zamolbu za osnivanje prava 
služnosti bez naknade na k.č.br. 8794, 8797 i 8791 k.o. Divjake koje su upisane kao javno 
dobro, budući da bi na tim parcelama, pored ostalih, izvršili rekonstrukciju dalekovoda 110 
kV Delnice-Moravice.   
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić, g. Saša Gorupić i g. 
Dubravko Grbac, na prijedlog g. Dubravka Grbca jednoglasno je usvojena sljedeća 
   

ODLUKA 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad daje pravo služnosti Hrvatskom operatoru prijenosnog 
sustava d.o.o. Opatija na k.č.br. 8794, 8797 i 8791 k.o. Divjake uz jednokratnu 
novčanu naknadu.  

 
 
 Točka 3. 
 
 Odlukom o potvrđivanju članstva u LAG-u Gorski kotar se potvrđuje da će Općina 
Skrad i dalje sudjelovati u promicanju i ostvarivanju zajedničkih interesa od bitne važnosti za 
razvoj Gorskog kotara kao ruralnog područja Republike Hrvatske. 
 Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac i dipl.teol. Katarina Bertović 
jednoglasno je usvojena sljedeća 
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ODLUKA 
 

kojom se potvrđuje da je Općina Skrad član LAG-a Gorski kotar od osnivanja, a koji 
je osnovan po LEADER metodologiji. 

Općina Skrad će i dalje sudjelovati u promicanju i ostvarivanju zajedničkih interesa od 
bitne važnosti za razvoj Gorskog kotara kao ruralnog područja Republike Hrvatske, sukladno 
Statutu LAG-a Gorski kotar te će i dalje biti aktivan član LAG-a Gorski kotar. 
 
 

Točka 4. 
 
Vedrana Janeš i Goran Kružić iz Rijeke dostavili su pismo namjere za zakup objekta 

bivše osnovne škole u Divjakama na razdoblje od 50 godina koji bi prenamijenili u Dom za 
starije i nemoćne osobe. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, dipl.ing. Mira Đorđević i 
ing. Tonček Kezele jednoglasno je usvojen sljedeći 

     
ZAKLJUČAK 

 
1) Temeljem Pisma namjere za najam Osnovne škole u Divjakama, Komisija u sastavu: 

Damir Grgurić, Melita Rački-Burić, Mira Đorđević i Ivan Crnković će održati 
sastanak s Vedranom Janeš i Goranom Kružićem iz Rijeke, te na idućoj sjednici o 
tome izvijestiti članove Općinskog vijeća. 

 
 

Točka 5. 
 
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da su vijećnici uz saziv dobili i Bilješku sa 

okruglog stola održanog na temu „Dječje igralište – mjesto za igru ili problem Skrada“, te da 
su neke točke sa usvojenog Zaključka već odrađene, neke bi trebalo odraditi, kao npr. škola 
koja bi trebala postaviti osvjetljenje.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.teol. Katarina Bertović, dr.sc. Josip 
Grgurić, mr.pharm. Melita Rački Burić i dipl.ing. Mira Đorđević jednoglasno je usvojen 
sljedeći 

 
ZAKLJUČAK 

 
1) Temeljem Zaključka usvojenog na okruglom stolu na temu „Dječje igralište – mjesto 

za igru ili problem Skrada“ potrebno je Osnovnoj školi Skrad uputiti dopis sa 
zahtjevom da se na igralištu kod škole postavi osvjetljenje. 

 
 

Točka 6. 
 

 Sandro Seifert iz Rijeke podnio je zahtjev za otkup dijela zemljišta koje je upisano kao 
javno dobro ceste i putevi, a koje dijeli njegove dvije parcele na kojima namjerava izgraditi 
kuću za odmor u svrhu bavljenja turizmom. 
 Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća 
 
 



4 
 

 ODLUKA 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad nije u mogućnosti prodati dio puta označenog na k.č.br. 
8780 k.o Divjake, budući da se radi o javnom dobru, a čime bi se zatvorio prilaz 
drugim parcelama. 

2) Općinsko vijeće Općine Skrad može jedino predložiti, kako parcela g. Sefierta ne bi 
bila presječena,  da navedeni put izmjesti o vlastitom trošku na k.č.br. 6813 koja je u 
njegovom vlasništvu, a uz k.č.br. 6821. 
 
 
Točka 7. 
 
Berislav Mance iz Hlevci podnio je zahtjev za kupnju dijela puta k.č.br. 8777/8 koji 

nakon ucrtavanja nove nerazvrstane ceste više nije u upotrebi, ali je ostao ucrtan u 
katastarskom planu, a nalazi se između k.č.br. 6816 i 6656 koje su u njegovom vlasništvu. 

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

   
ODLUKA 

 
1) Odobrava se prodaja dijela puta na k.č.br. 8777/8 k.o. Divjake g. Berislavu Mance iz 

Ravne Gore, Hlevci 5 s napomenom da će svi troškovi oko stjecanja vlasništva biti na 
račun g. Mancea. 

2) Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad da obavijesti sve vlasnike 
zemljišta koja graniče s putom iz točke 1) ovog Zaključka o mogućnosti kupnje tog 
zemljišta, s napomenom da će svi troškovi oko stjecanja vlasništva biti na njihov 
račun. 

 
 
 

 
 

 
Zaključeno u 18,50 sati. 

 
 
 
 
 
 
 Zapisničar                                                                                                     Predsjednik 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                          Ivan Crnković bacc.ing.sec. 


