ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
11. studenog 2016. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele,
Milivoj Rupe, Melita Rački-Burić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog
načelnika, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog
priopćavanja
Opravdano odsutni: Boris Crnković, Dubravko Grbac, Josip Grgurić
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.
Mr.pharm. Melita Rački Burić iznosi da nema pitanje za postaviti, već samo izjavu.
Budući da je ovaj saziv Vijeća pri kraju, još će možda biti održane dvije sjednice mr.phar.
Melita Rački-Burić iznosi da nije dobila niti jednu vijećnički naknadu, te da se odriče svih
naknada i želi da se to javno napiše, tj. da je cijeli ovaj mandat volontirala. Načelnik Damir
Grgurić odgovara da su neki vijećnici dobili nešto, neki nisu ništa dobili, ali to ne znači da
naknade do kraja mandata neće biti isplaćene, na što mr.pharm. Melta Rački Burić odgovara
da ih ne želi te da se svoje naknade odriče u korist Općine. Načelnik Damir Grgurić izvješćuje
da se naknade nisu isplaćivale jer je bilo nekih hitnijih i bitnijih stvari za riješiti, te da će do
kraja 2016. godine dugovanje prema vijećnicima biti riješeno.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da bi postavila pitanje Zamjenici Načelnika, koja je
veliki dio mandata bila odsutna, a ako ona neće moći odgovoriti, moli Načelnika da odgovori
na njeno pitanje. Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da je Općina Skrad kupila hotel Zeleni vir u
Skradu pa ju interesira da li se nešto radi po pitanju hotela i ako se radi, u kojoj je fazi. Drugo
pitanje je vezano za općinsko zemljište u ulici Vladimira Nazora kod Marijana Glada koji na
općinskim parcelama drži stare automobile, te ju interesira kada će se to riješiti, budući da ima
zainteresiranih za izgradnju vikendice.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da Zamjenica ne može odgovoriti na ta pitanja jer u
to nije uopće upućena, pa će odgovore dati on. Načelnik Damir Grgurić iznosi da ti
automobili na tom zemljištu stoje već godinama, te ga čudi što već ranije nije postavila to
pitanje, kada parcela nije bila u općinskom vlasništvu. Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da
je ta parcela na nagovor Nikole Mulca vraćena Općini Skrad, jer je nekada davno tu parcelu
dobio od Mjesne zajednice Skrad koja mu je za izgradnju njegove obiteljske kuće bila
premala, pa mu je temeljem njegove žalbe dodijeljena nova parcela, te ju je on 2014. godine
želio darovati Općini Skrad. Općina Skrad je sve to papirnato riješila i počela česticu
uređivati. Što se tiče starih automobila, g. Gladu su upućena dva pisma da te automobile
ukloni, te će se još malo pričekati, te ih zatim maknuti ukoliko to u međuvremenu ne učini g.
Glad. Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da se za stari hotel počelo raditi idejno rješenje
hotela o čemu će Vijeće biti obaviješteno.
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Zamjenica Načelnika g. Natali Ribić iznosi da nije bila odsutna iz razloga što je negdje
pila kavu, već je zarađivala sebi za kruh, te smatra da ima važnijih tema nego raspravljati
zašto nje nema na sjednici, na što načelnik Damir Grgurić iznosi da je to dio politike i da bi
zamjenica trebala biti tu, a ako nije onda će biti drugi puta, te da je sve to dio života.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
PGŽ
3. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Skrad
4. Odluka o raspodjeli rezultata u 2015. godini
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Skrad za
razdoblje 2015.-2020. godine
6. Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Skrad
7. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2016.g.
8. Izvješće Stručnog povjerenstva o provedenom natječaju za povjeravanje komunalnih
djelatnosti – zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad
9. Klub 138. brigade HV „Goranski risovi“ Podružnica Skrad, Izrada spomen obilježja
138. brigade HV
10. Otkup zemljišta za proširenje postojećeg puta od kuća Rački i Crnković do županijske
ceste Skrad-Divjake
11. Grgurić Zdravko, Veliko Selce 23, zahtjev za ukidanje javnog dobra
12. Beljan Robert, Šubetov most 2, Zahtjev za smanjenje iznosa komunalnog doprinosa
13. „DIG“ j.d.o.o. Ravna Gora, Zahtjev za industrijskom zonom
14. Odluka o ponovnom raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove
Savjeta mladih Općine Skrad
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da umjesto predložene točke 5. dnevnog reda Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Skrad za
razdoblje 2015.-2020. godine, točka 5. bude – LRA „Pins“ d.o.o. Skrad, Zahtjev za davanje
suglasnosti za nabavku kredita i izdavanje garancije, te predlaže nadopunu dnevnog reda:
točka 15. - Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanima cestama na području Općine Skrad i
točka 16. - Suglasnost Općinskog vijeća vezana uz provedbu projekta nerazvrstane ceste
Hlevci – Mrzla kosa.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
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Točka 2.
Budući da je dosadašnjem članu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni
razvoj PGŽ istekao mandat, Općinsko vijeće Općine Skrad treba predložiti novog člana
Upravnog vijeća.
Načelnik Damir Grgurić predlaže da predstavnik od strane Općine Skrad i dalje bude
predsjednik Vijeća Ivan Crnković.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu
i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
1) Ivan Crnković iz Skrada, Veliko Selce 17, predsjednik Općinskog vijeća Općine
Skrad, imenuje se članom Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije.
Točka 3.
Temeljem prijedloga HGSS-a Zagreb da se članom Stožera zaštite i spašavanja Općine
Skrad imenuje pročelnik područne Stanice HGSS-a Delnice – Goran Zaborac, Općinsko
vijeće Općine Skrad je bez rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću
Odluku o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad
1) U članku 2. Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine
Skrad (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/13) iza točke 9. dodaje
se točka 10. koja glasi: „Goran Zaborac (predstavnik HGSS Stanice Delnice) – član“.
Točka 4.
Odlukom o raspodjeli rezultata u 2015. godini se viškovi i manjkovi u 2015. godini
raspoređuju na slijedeći način: ukupni višak prihoda poslovanja iznosi 643.229,28 kn; ukupni
višak primitaka od financijske imovine iznosi -487.500,00 kn; ukupni manjak primitaka od
financijske imovine -408.077,76 kn; ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.188.416,35 kn. Višak primitaka od financijske imovine pokriva manjak primitaka od
financijske imovine u iznosu od 408.077,76 kn, višak primitaka od financijske imovine
(79.422,24 kn) i višak prihoda poslovanja pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u
iznosu od 722.651,52 kn, konačni manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 465.764,83
kn, a pokriti će se sredstvima proračuna u 2016.godini.
Bez rasprave je sa 7 glasova ZA i 1 suzdržanim usvojena
Odluka o raspodjeli rezultata u 2015. godini.
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Točka 5.
LRA „Pins“ d.o.o. Skrad podnijela je zamolbu za davanje suglasnosti za nabavku
kredita i izdavanje garancije, budući da u periodu od 2017. do 2021. godine ima u planu
poslovanja provedbu EU financiranog projekta „Politike za unaprjeđenje inovacijskog sustava
u ruralnim područjima profesionalizacijom aktivnosti umrežavanja i korištenjem inovacijskih
alata“ akronim projekta P-IRIS. Pins-ov proračun projekta biti će 1.215.000,00 kn i stopa
sufinanciranja iznosi 85%, dok će se preostali dio sredstava zatražiti od domaćih fondova.
Kako Pins nije u mogućnosti sam predfinancirati projekt, traži suglasnost za nabavku kredita i
izdavanje garancije po programu „Kreditiranje EU projekata javnog sektora“ Hrvatske banke
za obnovu i razvitak u visini 1.032.750,00 kn, s otplatom do 15 godina i počekom 2 godine,
uz kamatu 3-4%.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.ing. Mira Đorđević, načelnik Damir
Grgurić, predsjednik Ivan Crnković, Ing. Josip Crnković i dipl.teol. Katarina Bertović sa 7
glasova za i 1 suzdržanim usvojena je sljedeća
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i
davanje jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad
1) Daje se jamstvo i suglasnost Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS d.o.o. Skrad za
zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb,
putem dugoročnog novčanog kredita u visini glavnice 1.032.750,00 kuna i pripadajuće
kamate, te za troškove obrade kredita koji uzima Lokalna razvojna agencija PINS
d.o.o. Skrad za financiranje projekta „Politike za unaprjeđenje inovacijskog sustava u
ruralnim područjima profesionalizacijom i korištenjem inovacijskih alata“, akronim
projekta P-IRIS.
2) Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. Skrad zadužila bi se kod Hrvatske banke za
obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb, pod sljedećim uvjetima: dugoročni
kunski kredit u iznosu od: 1.032.750,00 kuna; rok otplate: 180 mjeseci; kamatna
stopa: najmanje 3% godišnje, sukladno naknadnoj odluci HBOR; razdoblje počeka: do
2 godine; sredstvo osiguranja: mjenica Općine Skrad; trošak obrade kredita: 0,8%
jednokratno od iznosa kredita.
3) Financijska sredstva za otplatu kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja tvrtke
uz jamstvo Općine Skrad.
Točka 6.
Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Skrad uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te
međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Skrad kao i poslovnog prostora na kojem Općina Skrad ima pravo raspolaganja i korištenja.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Skrad.
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Točka 7.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju 01.01.-30.09.2016. godine
sredstva tekuće proračunske pričuve nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve
za razdoblje 01.01. – 30.09.2016. godine
1) U razdoblju od 01.01.-30.09.2016. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-30.09.2016. godine.
Točka 8.
G. Josip Crnković – član Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za povjeravanje
komunalnih poslova zimskog održavanja lokalnih cesta na području Općine Skrad izvješćuje
da su u roku za dostavu ponuda pristigle tri ponude i sve za čišćenje pravca b) Hlevci –Ravna
Gora. Pristigle ponude su:
1) Obrt za trgovinu, poljoprivredu i usluge „E&E“, vl. Goran Brenc iz Ravne Gore,
I.G.Kovačića 168 – ponuda sadrži sve tražene dokumente, s ponuđenom cijenom za efektivni
sat čišćenja snijega traktorom u iznosu od 370,00 kuna (PDV uključen), za efektivni sat
frezanja snijega s traktorom u iznosu od 370,00 kuna (PDV uključen) i efektivni sat
posipavanja cesta u iznosu od 370,00 kuna bez materijala (PDV uključen), odnosno 750,00
kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom – ispunjava uvjete iz
natječaja.
2) Obrt za prijevoz, usluge i trgovinu „Oblak“ vl Damir Oblak iz Ravne Gore, I.G.Kovačića
257 – ponuda sadrži sve tražene dokumente, s ponuđenom cijenom za efektivni sat čišćenja
snijega ralicom u iznosu od 312,50 kuna (PDV uključen), 500,00 kuna (PDV uključen) za
efektivni sat čišćenja snijega utovarivačem, 312,50 kuna (PDV uključen) za efektivni sat
čišćenja snijega kombiniranim strojem i efektivni sat posipavanja cesta u iznosu od 412,50
kuna bez materijala (PDV uključen), odnosno 587,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat
posipavanja cesta sa materijalom – ispunjava uvjete iz natječaja.
3) Obrt za šumarstvo i trgovinu „Podnar“ vl. Damir Podnar iz Ravne Gore, Hlevci 1 – ponuda
sadrži sve tražene dokumente, s ponuđenom cijenom od 412,00 kuna (PDV uključen) za
efektivni sat čišćenja snijega ralicom, te preventivno posipavanje za efektivni sat po cijeni od
500,00 kuna (PDV uključen) bez materijala, odnosno 800,00 kn (PDV uključen) za efektivni
sat posipavanja cesta sa materijalom - ispunjava uvjete iz natječaja;
Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže, s obzirom na najnižu cijenu“ da se
komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad, za pravac
Hlevci-Ravna Gora povjeri Obrtu za prijevoz, usluge i trgovinu „Obak“ vl. Damir Oblak iz
Ravne Gore, I.G.Kovačića 257
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad
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1) Komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad
povjerava se:
1) Obrtu za prijevoz, usluge i trgovinu »Oblak« vl. Damir Oblak iz Ravne Gore,
I.G.Kovačića 257, za čišćenje snijega sa pravca:
b) Hlevci - Ravna Gora
po cijeni od: 312,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja snijega ralicom; 312,50 kn
(PDV uključen) za efektivni sat čišćenja snijega kombiniranim strojem; 500,00 kn (PDV
uključen) za efektivni sat čišćenje snijega utovarivačem; 412,50 kn (PDV uključen) za
efektivni sat posipavanja bez materijala; 587,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat
posipavanja sa materijalom.
2) Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na području
Općine Skrad sklapa se na vrijeme od jedne godine.
Točka 9.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da su predstavnici Kluba 138. brigade HV
„Goranski risovi“ dostavili ponudu tvrtke „Ilko-gradnja“ j.d.o.o. Delnice za izgradnju
spomenika braniteljima u Skradu. Budući da su ukupni troškovi izgradnje spomenika dosta
veliki tj. iznose 42.500,00 kn, predstavnici Kluba izjavili su da su članovi Kluba spremni sami
odraditi veći dio građevinskih radova uz pomoć Općine, pa troškovi ne bi bili tako veliki.
Načelnik nadalje iznosi da je još potrebno vidjeti s Hrvatskim cestama da li su suglasni s
predloženom lokacijom.
Informacija je primljena na znanje.
Točka 10.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je zimi strahovito teško čistiti odvojak ne
Velikom Selcu prema kućama Rački i Crnković, pa predlaže da se otkupi dio zemljišta za
proširenje tog postojećeg puta, te iznosi da je već održao razgovore s vlasnicima zemljišta od
kojih su neki tražili naknadu, a neki ne. Načelnik ujedno iznosi da je prethodno potrebno
izvršiti i procjenu tog zemljišta. Na taj način bi se ta ulica proširila, pa bi i kamion za odvoz
smeća ili kamion s drvima mogao normalno ući u tu ulicu.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad je suglasno da se za proširenje postojećeg puta od kuća
Rački i Crnković do županijske ceste Skrad-Divjake izvrši otkup zemljišta.
Točka 11.
G. Zdravko Grgurić iz Skrada, Veliko Selce 23 podnio je zamolbu da se za put koji
prolazi iznad njegove kuće ukine javno dobro jer je on darovao zemljište za put ispod njegove
kuće. Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da Općina ne može ukinuti taj put cijelom dužinom
jer kuće koje se nalaze uz taj put ga koriste i time bi vlasnicima tih kuća onemogućili dolazak
do svojih kuća, tj. može ga se ukinuti od kuće g. Grgurića pa do kuće g. Željka Kruljca.
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Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik Ivan Crnković, oec. Milivoj Rupe,
dipl.teol. Katarina Bertović i g. Saša Gorupić jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Prije donošenja konačne odluke g. Zdravko Grgurić je dužan ishoditi suglasnost od
susjeda (Anica Belak, Viktor Žagar, Željko Kruljac) da su suglasni da se put isključi iz
opće uporabe u gabaritima kuće g. Zdravka Grgurića.
Točka 12.
G. Robert Beljan iz Skrada, Šubetov most 2 podnio je zamolbu za smanjenje iznosa
komunalnog doprinosa za legalizaciju objekta planinarskog doma zbog razvoja turističke
ponude i ulaganja u uređenje.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao ing. Josip Crnković jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Temeljem zamolbe Roberta Beljana iz Skrada, Šubetov most 2 za smanjenjem iznosa
komunalnog doprinosa i prigovora da je naselje Šubetov most nepravedno svrstano u
drugu zonu, Općinsko vijeće Općine Skrad zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine
Skrad da napravi reviziju Odluke o komunalnom doprinosu, o čemu će se konačna
odluka donijeti na idućoj sjednici Općinskog vijeća.
Točka 13.
„DIG“ j.d.o.o. iz Ravne Gore, Kosa 6 podnijelo je zamolbu da im se na katastarskim
česticama u Hlevcima, za koje su trenutno u postupku kupnje (cca 20 000 m2), izmjenom
prostornog plana osigura industrijska zona. Izmjenom Prostornog plana mogli bi realizirati
svoj projekt, zaposliti još 10-12 radnika, a namjera im je i premještanje tvrtke na novu
lokaciju.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali ing. Josip Crnković, predsjednik Ivan Crnković,
načelnik Damir Grgurić usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da se područje u Hlevcima izmjenom
Prostornog plana Općine Skrad stavi u industrijsku zonu uz sljedeće uvjete:
- da u troškovima izrade izmjena Prostornog plana Općine Skrad DIG j.o.o. Ravna
Gora sudjeluje u omjeru 50:50
- da se tvrtka registrira na području Općine Skrad
- da prednost kod zapošljavanja imaju građani s područja Općine Skrad.
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Točka 14.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da na raspisani javni poziv nije pristigao niti
jedan prijedlog za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad, te predlaže
da se još jednom raspiše javni poziv.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o ponovnom raspisivanju javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad.
Točka 15.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da se ceste Hlevci - Mrzla kosa i Hlevci - Javorova
kosa ne nalaze u Odluci o nerazvrstanim cestama Općine Skrad, pa je iste potrebno uvrstiti u
navedenu Odluku.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanima cestama
na području Općine Skrad
1) U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Skrad („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 16/12 i 32/12 i „Službene novine Općine Skrad“ broj
4/14) u članku 3. stavak 5. dodaju se nove alineje koje glase:
„Spojna cesta Hlevci – Mrzla kosa
Spojna cesta Hlevci – Javorova kosa.„
Točka 16.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da radi prijave projekta „Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste Hlevci-Mrzla kosa“ na natječaj, Općinsko vijeće treba dati suglasnost za
ulaganja vezana uz provedbu tog projekta.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena slijedeća
Suglasnost
kojom Općinsko vijeća Općine Skrad potvrđuje da je suglasno za ulaganja vezana uz
provedbu projekta nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa.

Zaključeno u 19,05 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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