ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
21. lipnja 2017. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Anton Mance, Milivoj Rupe,
Katarina Bertović, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan Štimac
Ostali nazočni: Natali Ribić – zamjenica Općinskog načelnika, Vjekoslav Pintar – predstavnik
sredstava javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Saša Gorupić, Damir Grgurić – općinski načelnik
Neopravdano odsutni: Tonček Kezele
Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Crnković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, te
poziva zamjenicu načelnika Natali Ribić i vijećnike Katarinu Bertović i Antona Mance da
daju svečanu prisegu.
Predsjednik Ivan Crnković čita tekst svečane prisege, nakon čega pojedinačno proziva
gore imenovane koji izgovaraju riječ «prisežem» i pristupaju potpisivanju svečane prisege.
Predsjednik Ivan Crnković zatim predlaže sljedeći
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice
Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Skrad
Odluka o imenovanju Odbora za proslavu Dana Općine
Odluka o utvrđivanju obilježavanja blagdana u 2017. godini
Odluka o kupnji nekretnina označenih kao k.č. br. 3453/4 i 3453/6 k.o. Divjake
Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu
Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-31.03.2017.g.

Predsjednik Ivan Crnković iznosi da bi točka broj 7. glasila - Informacija o postupku
dobivanja u vlasništvo nekretnina označenih kao k.č. br. 3453/4 i 3453/6 k.o. Divjake, a ne
Odluka o kupnji nekretnina označenih kao k.č. br. 3453/4 i 3453/6 k.o. Divjake.
Dnevni red je s predloženom izmjenom jednoglasno usvojen.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici, imaju pravo postaviti dva pitanja
predsjedniku Vijeća ili općinskom načelniku, odnosno danas zamjenici Općinskog načelnika
Natali Ribić.
G. Dušan Štimac postavlja pitanje kada će biti otvorenje mlina, te predlaže da
otvorenje bude uz Dan općine. Ujedno postavlja pitanje da li će se po ulicama u Skradu još
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negdje locirati Romi i da li je to pronatalitetna politika HDZ-a s obzirom da se na taj način
povećava natalitet.
Zamjenica načelnika Natali Ribić odgovara da će se mlin do Dana općine staviti u
funkciju, te da su ti ljudi platili i kupili kuću kao i svi drugi ljudi i nema načina da im se
zabrani kupnja nekretnine, jedino se možda prije prodaje moglo pokušati utjecati kakvom
peticijom, a Romi su ujedno i zaštićena nacionalna manjina.
Predsjednik Ivan Crnković također odgovara da to sigurno nije politika HDZ-a kako je
rečeno, već da svi ljudi imaju pravo kupiti nekretninu koja je na prodaju i nema načina da taj
problem riješi Općina Skrad, jer ima toliko praznih kuća koje su na prodaju i naravno da ih ne
može sve kupiti Općina
G. Dubravko Grbac postavlja pitanje što se radi po pitanju hotela i kakvi su daljnji
planovi na što zamjenica načelnika Natali Ribić odgovara da je hotel prijavljen na natječaj
Hrvatske turističke zajednice za obnovu fasade i stolarije.
G. Dubravko Grbac smatra da su vijećnici nedovoljno informirani o događanjima na
području Općine Skrad i predlaže da se usvoji zaključak kojim bi se Jedinstveni upravni odjel,
Turističku zajednicu i PINS obvezalo da se vijećnike informira o događanjima na području
Općine.
Predsjednik Ivan Crnković suglasan je s prijedlogom g. Dubravka Grbca te poziva
vijećnike da dostave svoje e-mail adrese Jedinstvenom upravnom odjelu.
Općinsko vijeće zatim je usvojilo
Zaključak
1) Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da vijećnike pravovremeno informira o događanjima
na području Općine Skrad.
Točka 1.
Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave
jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Odlukom o lokalnim porezima utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznici, porezna
osnova, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Skrad,
a u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. Općini pripadaju sljedeći lokalni porezi: porez
na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na
nekretnine. Porez na kuću za odmor plaćaju obveznici do 31. prosinca 2017. godine, nakon
čega se uvodi porez na nekretnine, dok će se predmet oporezivanja, porezni obveznici,
utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća Općine, sukladno Zakonu.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je usvojena
Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad.
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Točka 3.
Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne uređuju se postupci, pravila i uvjeti za
nabavu robe i usluga u Općini Skrad čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu
vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost
bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna, a za koje sukladno članku
12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), ne postoji obveza
provedbe postupka javne nabave.
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se u Pravilniku doda članak 20. koji glasi:
„Naručitelj je dužan pridržavati se odredbi ovog Pravilnika, osim u slučaju nabave:
veterinarskih usluga, usluga telefona, održavanja informatičkog sustava proračuna, benzina i
dizel goriva, usluga promidžbe i informiranja, poštarine, održavanja digitalne arhive,
izdavaštva, zaštite na radu, robe široke potrošnje (prehrana i neprehrana), plana zaštite i
spašavanja, te u slučaju provedbe nabave koja zahtjeva žurnost i/ili sprečavanje većih šteta
(vremenske nepogode, hitne intervencije i slično).“ Dosadašnji članci 20. i 21. postaju 21. i
22.
Bez rasprave je, uz navedenu izmjenu, jednoglasno usvojen
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Točka 4.
Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad.
a) U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predlažu se: Damir Grgurićpredsjednik, Darija Juričić-član i Anita Rački–član.
b) U Odbor za proračun i financije predlažu se: Nikolina Crnković Đorđević,-predsjednik,
Dubravko Grbac-član i Josip Grgurić (Pandurjev)-član.
c) U Odbor za komunalnu djelatnost i promet predlažu se: Tonček Kezele-predsjednik, Željko
Grgurić-član i Anton Mance-član.
d) U Odbor za gospodarski razvoj, turizam malo i srednje poduzetništvo predlažu se: Danijel
Bertović-predsjednik, prof. Josip Grgurić-član i Ivana Briški Đorđević-član.
e) U Odbor za odgoj i školstvo predlažu se Natali Ribić-predsjednik, Anita Žagar-član i Ivana
Poljančić Beljan-član.
f) U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (socijalno vijeće) predlažu se: Marija Božičevićpredsjednik, Zdravko Jurković-član i Ankica Podnar-član.
g) U Odbor za sport i kulturu predlažu se: Dubravko Mance-predsjednik, Duško Zatezalo-član
i Draženko Žagar.
h) U Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo predlažu se: Tonček Kezelepredsjednik, Dušan Štimac-član i Igor Bukovac-član.
i) U Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa „Općina-prijatelj djece“
predlažu se: Katarina Bertović- predsjednik, Vesna Jurković-član, Anita Rački-član, Renata
Bukovac-član i Davor Štimac-član.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Skrad.
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Točka 5.
Odlukom o imenovanju Odbora za proslavu Dana općine članovima Odbora predlažu
se: Natali Ribić za predsjednika, te Saša Gorupić, Anita Rački, Ivana Briški Đorđević i Anton
Mance za članove.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o imenovanju Odbora za proslavu Dana općine.
Točka 6.
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2017. godini imenuju se
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen
obilježjima, dok je dana 27. lipnja 2017. godine predviđeno da se u Domu kulture održi
svečani koncert u povodu Dana državnosti, te je u predloženoj Odluci potrebno ispraviti da će
delegacija 24. lipnja 2017. godine u 17,30 sati, a ne u 18,30 sati položiti cvijeće i zapaliti
svijeće na spomen obilježju Križ i grobu pok. Josipa Blaževića-Blaža, dok će se u Domu
kulture Skrad istog dana s početkom u 18,00 sati, a ne u 19,00 sati održati svečani koncert u
povodu Dana državnosti.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2017. godini.
Točka 7.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je namjera Općine Skrad da u svoje
vlasništvo dovede k.č.br. 3453/4 i 3453/6 3448 k.o. Divjake, te da je Općina poslala zamolbu
HEP-u da joj te nekretnine daruje, što nije moguće, već ih HEP jedino može prodati. U toku je
rješavanje predmeta na neki drugi način o čemu će se vijećnici naknadno izvijestiti.
G. Željko Grgurić pojašnjava da HEP Pogon Skrad nije zainteresiran za te nekretnine
o čemu je obaviješten i HEP Elektroprimorje Rijeka i HEP Zagreb, te smatra da bi trebalo
pokušati u Ministarstvu za imovinu ishodovati da se kompletna površina parka prepiše na
Općinu.
Informacija je primljena na znanje.
Točka 8.
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se i dalje koriste kreditna sredstva, te 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.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
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
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150.000,00 kuna s rokom korištenja od godine dana.
2) Saldo računa na dan 31.12.2017. 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 9.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju 01.01.-31.03.2017. 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. – 31.03.2017. godine
1) U razdoblju od 01.01.-31.03.2017. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-31.03.2017. godine.

Zaključeno u 18,30 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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