ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
31. siječnja 2019. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 17,00 sati
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Anton
Mance, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan
Štimac
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog
načelnika, Nikolina Crnković Đorđević – pročelnica JUO Općine Skrad
Opravdano odsutni: Milivoj Rupe
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. Željko Grgurić iznosi da bi samo želio skrenuti pažnju da bi u zimskim mjesecima
odnosno kada padne snijeg trebalo otkidati nogostup uz cestu, jer tamo djeca, kada idu u
školu, prelaze cestu i hodaju po cesti što je vrlo opasno zbog prometa, na što predsjednik Ivan
Crnković odgovara da će se organizirati redovito čišćenje tog nogostupa.
G. Dušan Štimac pohvaljuje zimsko održavanje cesta u Skradu tj. smatra da se ceste
jako dobro čiste i redovito posipavaju.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2019. godinu
3. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2018.g.
4. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Skrad
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Skrad
6. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Skrad
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
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Točka 2.
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2019. godinu raspoređuju se sredstva za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad 2019. godini, a koja se osiguravaju u
Proračunu Općine Skrad za 2019. godinu. U Proračunu Općine Skrad za 2019. godinu
osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od
8.300,00 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog
vijeća u trenutku konstituiranja, a za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju
njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola. Političkim strankama
zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u
Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola kako
slijedi: Hrvatskoj demokratskoj zajednici 5.335,20 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske
1.482,00 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 741,00 kuna i Hrvatskoj stranci umirovljenika
741,00 kuna.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2019. godinu.
Točka 3.
Tekuća proračunska pričuva je za 2018. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn,
koja nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve
za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine
1) U razdoblju od 01.01. - 31.12.2018. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine.
Točka 4.
Predloženom Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Skrad određuju se: područja
zona u Općini Skrad za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa utvrđena po m3 građevine za pojedine zone, način i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava
djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos
je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području
Općine Skrad i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili
ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Skrad koji se koristi samo za financiranje
građenja i održavanja komunalne infrastrukture, a obveznik plaćanja komunalnog doprinosa
je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno
investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog
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doprinosa. Na području Općine Skrad utvrđuju se slijedeće zone: I. zona – Skrad, II. zona –
Gornja Dobra, Malo Selce, Planina Skradska, Podstena, Šubetov Most, Tusti Vrh i Veliko
Selce i III. zona – Belski Ravan, Brezje Dobransko, Bukov Vrh, Bukovac Podvrški, Buzin,
Divjake, Gorani, Gorica Skradska, Gramalj, Hlevci, Hosnik, Hribac, Mala Dobra, Pečišće,
Podslemeni Lazi, Pucak, Raskrižje, Rasohe, Resnatac, Rogi, Sleme Skradsko, Trški Lazi, Vrh
Brodski, Zakrajc Brosdki, Zeleni Vir i Žrnovac. Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa
određuju se u kunama po kubnom metru (m3) za zgrade, odnosno po četvornom metru (m²) za
otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike, primjenom načina obračuna iz
članka 5. ove Odluke i iznose: za I. zonu 60.00 kuna, za II. zonu 52.00 kune i za III.zonu
50,00 kuna. Kod gradnje i rekonstrukcije stambenih i pomoćnih građevina jedinična cijena
komunalnog doprinosa u svim zonama umanjuje se za 50 %, a kod gradnje poslovnih
građevina proizvodne namjene i turističko – ugostiteljske namjene sa smještajnim
kapacitetima jedinična cijena komunalnog doprinosa u svim zonama umanjuje se za 50 %.
U raspravi g. Dubravko Grbac ukazuje da u članku 18. odluke umjesto „Odluka o
komunalnoj naknadi“ treba stajati „Odluka o komunalnom doprinosu“.
S navedenom izmjenom jednoglasno je usvojena
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Skrad.
Točka 5.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Skrad
članak 2., stavak 2., alineja 3., III. (treća) zona dopunjuje se naseljima: Hlevci, Gorica
Skradska, Rogi, Buzin, Pečišće i Brezje“.“
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi Općine Skrad.
Točka 6.
Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i
smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Skrad određuje se
visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, po
smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se
nalaze na području Općine Skrad. Visina paušalnog poreza određuje se u iznosu od 220,00
kuna po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima na području Općine Skrad u kojima
se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac i g. Željko Grgurić
jednoglasno je usvojena
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici
u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski
smještaj na području Općine Skrad.
Zaključeno u 17,17 sati.
Zapisničar
Anita Rački

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