ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
16. prosinca 2016. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Tonček Kezele,
Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik
Opravdano odsutni: Boris Crnković, Milivoj Rupe, Dubravko Grbac, 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.
Dr.sc. Josip Grgurić postavlja pitanje da li ima što novoga u vezi objekata na Šiljaru i
da li će se moći nešto napraviti s obzirom na novu konstelaciju državnih organa i as obzirom
na posjet Predsjednice Republike Hrvatske.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da nema ništa novoga po tom pitanju, te da ne zna
kako će se to pitanje rješavati s novom konstelacijom, a vidljivo je da se općenito u Državi
ništa ne pomiče. Načelnik Damir Grgurić iznosi da je do sada dobro surađivao s g. Bobanom
kod kojeg je bio i radi čestice na parkiralištu i radi šest čestica iznad hotela Zeleni vir, ali
nažalost još se nije ništa uspjelo riješiti, a nakon posjeta Predsjednice dogodilo se to da će
Država preuzeti na sebe troškove zimske službe.
G. Saša Gorupić postavlja pitanje kada će se izvršiti isplata preostalih sredstava
udrugama koja su predviđena u proračunu za 2016.g., budući da je član KK „Skrad“, na što
načelnik Damir Grgurić odgovara da su svim udrugama sredstva isplaćena u punom iznosu,
osim SK „Polet“ koji jedan dio godine nisu radili.
G. Saša Gorupić iznosi da su se nekad u Skradu postavljali ukrasi skoro po svakom
stupu javne rasvjete, a sada se postavljaju na svakom drugom, neki ukrasi rade, neki ne, bilo
bi dobro da se obnove, te ujedno izvješćuje da je HEP kupio 100 m cijevi za 2.000,00 kn.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da Općina redovito svake godine obnavlja ukrase i
da do sada Općina nije mogla po tako jeftinoj cijeni ukrase nabaviti, te će se provjeriti po
kojoj cijeni su ukrasi do sada nabavljani.
Dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje da li g. Saša Arsić koji je koncesionar Doma
u Bukov Vrhu još uvijek stanuje u Domu, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je Saša
Arsić samo čovjek koji je tamo, a Dom je dan u zakup Savezu izviđača Grada Pule, te su oni
nosioci svih aktivnosti.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt
“Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Hlevci –Mrzla kosa“ na k.č.br.8929 k.o. Divjake
3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad
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4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje
jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad
5. Beljan Robert, Šubetov most 2, Zahtjev za smanjenje iznosa komunalnog doprinosa
6. Jasle j.d.o.o. Skrad, Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za prvu
godinu poslovanja temeljem Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na
području Općine Skrad
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 2.
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je Vijeće već na prošloj sjednici dalo suglasnost
za ulaganja vezana uz provedbu projekta nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa, a na
današnjoj sjednici je potrebno donijeti odluku u obliku kako je vijećnicima dostavljeno uz
saziv.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Skrad za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Hlevci –Mrzla kosa“
na k.č.br. 8929 k.o. Divjake
1) Ovom se Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja u projekt korisnika Općine Skrad,
J.Blaževića-Blaža 8, 51311 Skrad, OIB: 37326349433, pod nazivom „Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa na k.č.br. 8929 k.o. Divjake.
Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju objavila u „Narodnim novinama“ broj 100/16 za provedbu
Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture,
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa
operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, a sve to unutar mjere 07
“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
2) Sastavni dio ove Odluke čini Prilog sa stavkama propisanim odredbom članka 16. stavka
13. Pravilnika o provedbi mjere 07 („Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
(„Narodne novine“ broj 71/16).
3) Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Skrad na potpisivanje i ovjeravanje
svih izjava i drugih jednostranih očitovanja te sklapanje pravnih poslova potrebnih kako za
prijavu na natječaj naveden u članku 1. stavku 2. ove Odluke; tako i za provedbu samog
projekta.
Obavljanje svih stručnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih uz prijavu na natječaj
naveden u članku 1. stavku 2. ove Odluke i provedbu projekta nalaže se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine, time da će se za izvršavanje pojedinih poslova koji zahtijevaju
posebno stručno znanje i kompetencije, angažirati vanjski suradnici.
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Točka 3.
Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi potrebno donijeti Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Skrad koju do sada Općina Skrad nije imala, a kojom se uređuje
ustrojstvo, naziv i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić sa 7 glasova za i 1 protiv
usvojena je
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Skrad
Točka 4.
Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže da je Vijeće na prošloj sjednici donijelo Odluku
o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva LRA „Pins“ d.o.o. Skrad, te da je u
međuvremenu došlo do nekih promjena, pa bi se „Pins“ d.o.o. zadužio u putem novčanog
kredita u visini glavnice 1.012.777,00 kn, s rokom otplate 120 mjeseci, razdoblje počeka: bez
počeka i sredstvo osiguranja: jamstvo Općine Skrad.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke davanju suglasnosti
za zaduženje i davanja jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad
1) U članku 1. Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanja jamstva LRA PINS d.o.o.
Skrad (KLASA: 403-01/16-01/3URBROJ: 2112/04-16-01-02)od 14. studenog 2016.
godine iznos „1.032.750,00“ zamjenjuje se iznosom „1.012.777,00“.
2) Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:
„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: 1.012.777,00 kuna
- rok otplate: 120 mjeseci
- kamatna stopa: najmanje 3% godišnje, sukladno naknadnoj odluci HBOR
- razdoblje počeka: bez počeka
- sredstvo osiguranja: jamstvo Općine Skrad
- trošak obrade kredita: 0,8% jednokratno od iznosa kredita.“
Točka 5.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je Vijeće na prošloj sjednici raspravljalo o zamolbi
Roberta Beljana iz Skrada, Šubetov most 2 za smanjenjem iznosa komunalnog doprinosa i
prigovora da je naselje Šubetov most nepravedno svrstano u drugu zonu te izvješćuje da
premještanjem Šubetovog mosta iz 2. u 3 zonu, g. Beljana također neće zadovoljiti jer je
razlika u visini naknade samo 2,00 kune, a ukoliko ga se u potpunosti oslobodi od plaćanja
komunalnog doprinosa, ta sredstva se moraju odnekuda namiriti.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Saša Gorupić, dipl.ing. Mira Đorđević, dr.sc.
Josip Grgurić i mr.pharm Melita Rački Burić jednoglasno je usvojena
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Odluka
1) Temeljem članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Skrad („Službene
novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/04, 25/05, 19/07 i 54/10 i „Službene
novine Općine Skrad“ broj 4/14) Roberta Beljana iz Skrada, Šubetov most 2 se
djelomično oslobađa plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 25% od utvrđene
obveze plaćanja komunalnog doprinosa za legalizaciju objekta na Šubetovom mostu, a
radi razvoja turističke ponude.
Točka 6.
Temeljem raspisanog javnog poziva za ostvarivanje poticajnih mjera mikro i malih
subjekata za razvoj malog gospodarstva u 2016. godini tvrtka „Jasle“ j.d.o.o. Skrad podnijela
je zamolbu za oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade. Budući da je Odlukom o
komunalnoj naknadi propisano da Općinsko vijeće može u prvoj godini poslovanja
djelomično ili potpuno osloboditi plaćanja komunalne naknade tvrtke i obrte u cilju davanja
pogodnosti granama gospodarstva koje želi razvijati na svom području, bez rasprave je
jednoglasno usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad oslobađa od plaćanja komunalne naknade tvrtku
„Jasle“ j.d.o.o. Skrad u prvoj godini poslovanja.

Zaključeno u 18,40 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković, bacc.ing.sec.
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