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Z A P I S N I K 
 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
23. travnja 2019. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati 

 
 
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Katarina  
               Bertović, Dubravko Grbac, Željko Grgurić 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar – predstavnik sredstava  
                         javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Anton Mance  
 
Neopravdano odsutni: Natali Ribić – zamjenica Općinskog načelnika, Milivoj Rupe, Saša 
Gorupić, Dušan Štimac 
 
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. Ivana Poljančić Beljan postavlja pitanje da li se sa Šumarijom Skrad može 
dogovoriti da izreže trupce i očisti dio do spilje u Zelenom viru, na što načelnik Damir 
Grgurić odgovara da ima informaciju da je Šumarija to očistila. 
 G. Dubravka Grbca interesira kakvo je sigurnosno stanje na području Općine Skrad 
što se tiče migrantskih kretanja. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da Općina nema neka direktna saznanja od policije, 
već saznanja od ljudi iz Hosnika i Gorani gdje su bile provale u kuće, te da su bile neke 
oznake na lovačkoj kući kod Gorice koje su uklonjene pa nije provaljeno u nju, što znači da i 
našim područjem rute prolaze. Načelnik Damir Grgurić iznosi da Država ne priča o štetama, 
na našem području ih valjda niti nema, ali znamo da su devastirane kuće oko Mrkoplja, na 
Platku, Litoriću. 
 G. Ivana Poljančić Beljan postavlja pitanje da li ima kakvih saznanja u vezi rješavanja 
čestice na vojnom domu. 
 Načelnik Damir Grgurić odgovara da je bio u Ministarstvu pred 14 dana i da su 
donijeli odluku da ju žele dati Općini na 50 godina uz 500 tisuća kuna koncesije ili prodati za 
750 tisuća kuna. Procjenitelj je procijenio da je njena vrijednost 300 tisuća kuna, a Država je 
podigla cijenu na 750 tisuća kuna jer se nalazi u T1 (turističkoj) zoni, što i ne bi trebalo 
utjecati na cijenu, te nadodaje da smatra da državna administracija čuva posao na duže 
vrijeme. 
 Načelnik Damir Grgurić ujedno izvješćuje da je Općina kandidirala sveukupno 10 
projekata. Za kandidiranje je još preostala cesta za Zeleni vir u vrijednosti od 9 milijuna kuna, 
vidikovac na Periću, pješačka staza od Zelenog vira prema Lošcu i ovojnica kuglane.  

    
 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
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D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2019.g. 
3. Odluka o uvjetima korištenja Doma kulture u Skradu  
4. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o cesiji s DVD-om Skrad radi nabavke 

vatrogasnog navalnog vozila 
5. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2019.g. 
6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2018.g. 
7. Odluka o utvrđivanju  programa obilježavanja blagdana u 2019.g. 
8. Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Izvješće o radu i poslovanju Centra za 2018.g.  
9. Mance Berislav, Hlevci, Zamolba za ustupanje k.č.br. 8777/17, 8777/18, 8785/3 i 8778/5 k.o. 

Divjake  
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 
Točka 1. 
 
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 
 
 

 Točka 2. 
 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
potrebno je izvršiti neke izmjene kako bi isti bio u skladu sa Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu. Stoga je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Skrad za 2019. godinu u članku 1. potrebno izmijeniti alineju 7., pa umjesto 
„izgradnje objekata u svrhu turizma, poduzetništva i sporta“ treba stajati „izgradnja ostalih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture“, a ujedno se mijenjaju i sveukupna sredstva za 
ostvarenje Programa gradnje i to umjesto dosadašnjeg iznosa “3.296.650,00“ treba stajati 
„1.978.650,00“. U članku 2. brišu se riječi „porez na dohodak“, porez na promet nekretnina“, 
„kapitalne pomoći iz županijskog proračuna“ i „kredit banke“, a dodaje se stavka „ostala 
sredstva proračuna Općine Skrad 690.000,00 kn“.  

U članku 4. točki 1.2. riječi „Porez na dohodak“ zamjenjuju se riječima „Ostala 
sredstva proračuna Općine Skrad“, a u članku 4. točka 1.7. mijenja se i glasi: 

 
„1.7. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova izgradnje ostalih objekata komunalne 
infrastrukture sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:  
Redni 
broj 

Poz.u 
pror. 

Opis poslova Procjena 
troškova 

Izvor 
financiranja 

1.  114 WIFI – komunikacijska oprema 112.500,00 Tekuće pomoći 
temeljem 
prijenosa EU 
sredstava  

2. 84 Izgradnja električne punionice 420.000,00 Državni 
proračun 
320.000,00 kn 
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Ostala sredstva 
proračuna 
Općine Skrad 
100.000,00 kn 

UKUPNO: 532.500,00  
 
Bez rasprave je jednoglasno usvojena  
 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

 
 
  Točka 3. 

 
Odlukom o uvjetima korištenja Doma kulture u Skradu predlaže se da Dom kulture 

mogu koristiti pravne i fizičke osobe uz prethodno pisani zahtjev, s naknadom za korištenje 
Doma kulture koja bi obuhvaćala troškove električne energije, vode, grijanja ili hlađenja, 
čišćenja te korištenja raspoloživih uređaja i opreme u visini od 150,00 kuna za do 4 (četiri) 
sata dnevnog korištenja prostora, 250,00 kuna za od 4 – 8 (četiri do osam) sati korištenja 
prostora te 500,00 kuna za više od 8 (osam) sati dnevnog korištenja prostora. Od obveze 
plaćanja korištenja Doma kulture u potpunosti bi se oslobodilo trgovačka društva, javne 
ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač i vlasnik Općina Skrad, trgovačka društva, 
javne ustanove i druge pravne osobe iz oblasti javnih potreba koje obavljaju djelatnost koja se 
po zakonu financira iz proračuna Općine Skrad, vatrogasna društva,  vjerske zajednice i 
obrazovne institucije, dok se ne dozvoljava davanje prostora Doma kulture u podnajam ili 
podzakup.  
 Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.teol. Katarina Bertović, jednoglasno 
je usvojena 
 

Odluka o uvjetima korištenja Doma kulture u Skradu. 
 

 
Točka 4. 

 
 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da se DVD Skrad sprema nabaviti vatrogasno 
navalno vozilo u vrijednosti 20 – 30 tisuća eura, koje bi platili kreditnim sredstvima, te im 
treba osiguranje Općine Skrad da će DVD Skrad to otplaćivati, što bi se riješilo ugovorom o 
cesiji. 
 Predsjednik Ivan Crnković pojašnjava da je dosadašnje vatrogasno vozilo propalo i 
nije za daljnju registraciju i da bi popravak koštao više nego što vrijedi, a za novo vozilo 
DVD nema novaca.   
 Bez rasprave jednoglasno je usvojena 
 

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o cesiji 
 

1) Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Skrad daje suglasnost za sklapanje Ugovora 
o cesiji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Skrad radi nabavke vatrogasnog 
navalnog vozila. 
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Točka 5. 
 
  Tekuća proračunska pričuva je za 2019. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, 
koja u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019. godine nisu korištena. 
  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. – 31.03.2019. godine. 

 
1) U razdoblju od 01.01. - 31.03.2019. godine nisu korištena sredstva tekuće 

proračunske pričuve. 
2) Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za 

razdoblje 01.01. – 31.03.2019. godine. 
 
 
Točka 6. 

 
Zakonom o gospodarenju otpadom Općina Skrad je dužna svake godine do 31. ožujka 

izraditi Izvješće o provedbi Plana za prethodnu kalendarsku godinu te ga dostaviti PGŽ i 
objaviti u svom službenom glasilu. Prema podacima komunalne tvrtke Komunalac d.o.o. 
Delnice u 2018. godini je na području Općine Skrad prikupljeno: 551 m3, odnosno 
procijenjeno na 184 t miješanog komunalnog otpada, 22 t krupnog (glomaznog) otpada, 5,22 t 
papira i kartona, 0,27 t plastike i 0,4 t stakla. Općina Skrad je u 2018. godini sukladno 
mogućnostima provodila mjere za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom i 
dostizanje ciljeva propisanih Planom gospodarenja otpadom Općine Skrad za razdoblje 2018. 
- 2023. godine. U budućem vremenskom periodu Općina Skrad će morati provoditi dodatne 
mjere kako bi se do kraja planskog razdoblja (do 2022. godine) dostigli svi ciljevi u 
gospodarenju otpadom koji su planirani državnim Planom gospodarenja otpadom. U suradnji 
s ostalim JLS kojima Komunalac d.o.o. Delnice pruža javnu uslugu, potrebno je realizirati 
planirane zajedničke projekte izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad, sortirnice i 
kompostane. Za odvojeno prikupljanje biootpada iz kućanstva potrebno je na području Općine 
u budućem razdoblju uspostaviti takav sustav i provesti sanaciju odlagališta Sović Laz te 
količine otpada koje se odlažu na odlagalištu vagati kako bi se dobili i koristili točni podaci o 
otpadu. Nova komunalna oprema nabavljati će se ukoliko se ukaže potreba za nabavom 
komunalne opreme u skladu s financijskim mogućnostima. Općina Skrad nastaviti će i dalje 
nadzirati svoje područje kako bi se uočio nepropisno odbačen otpad u okoliš. U suradnji s 
komunalnom tvrtkom potrebno je nastaviti provoditi edukacijske aktivnosti korisnika usluge 
vezano uz gospodarenje otpadom na području Općine Skrad. 

Bez rasprave jednoglasno je usvojen  
 

Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Skrad za 2018. godinu. 

 
 
 Točka 7. 
 

Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2019. godini imenuju se 
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen 
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obilježjima. Dana 24. lipnja predviđeno je da se u Domu kulture održi svečani koncert u 
povodu Dana državnosti. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća 
 

Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2019. godini. 
 
 
 Točka 8. 
 

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ Stara Sušica dostavio je Izvješće o radu 
Centra za 2018. godinu koji sadrži: sažetak djelokruga rada, organizacijsku strukturu te 
izvršenje financijskog plana za 2018. godinu po programima koji su provedeni u 2018. godini, 
a to su: redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj, razvoj voćarstva, 
maslinarstva i povrćarstva, razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom,  razvoj 
vinogradarstva i vinarstva, razvoj i promocija autohtonih proizvoda PGŽ, revitalizacija 
poljoprivrednog zemljišta i provedba i priprema EU projekata. Ukupni prihodi Centra u 2018. 
godini iznosili su 2.752.113,23 kn, dok su rashodi iznosili 2.745.983,21 kn, te je ostvaren 
višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.130,02. kn.   

Informacija je primljena na znanje. 
 
 
 Točka 9. 
 
 G. Berislav Mance iz Hlevci dostavio je Općini Skrad zamolbu za ustupanje k.č.br. 
8777/17, 8777/18, 8785/3 i 8778/5 k.o. Divjake koje su u zemljišnim knjigama upisane kao 
javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Skrad. Budući da su nekadašnji putevi koji 
se nalaze na k.č.br. 8777 i 8785, a koji se više ne koriste i dalje ucrtani kao putevi, pored kojih 
su sada ucrtani novi asfaltirani put Hribac – Hlevci na k.č.br. 8777/2 i nerazvrstana cesta 
Hlevci – Mrzla kosa na k.č.br. 8929 k.o. Divjake, g. Berislav Mance navodi da je izgubio, 
odnosno da je oštećen za 1297 m2, jer navedeni putevi i ceste prolaze katastarskim česticama 
koje su u njegovom vlasništvu. G. Berislav Mance smatra da bi se to moglo riješiti na način 
da Općina Skrad zatraži ukidanje iz uporabe javnog dobra i ugovorom o darovanju ustupi 
njemu u vlasništvo k.č.br. 8777/17, 8777/18, 8785/3 i 8778/5 k.o. Divjake. 
 Predsjednik Ivan Crnković iznosi da Općina ne može darovati zemljište, dok načelnik 
Damir Grgurić izvješćuje da postoji jedino mogućnost kupnje i predlaže da se prethodno 
obratimo Ministarstvu pravosuđa za mišljenje kako riješiti zamolbu g. Berislava Mance.      
 Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je usvojen 
 

Zaključak  
 

1) Kako bi se riješila zamolba g. Berislava Mance potrebno je prethodno zatražiti 
mišljenje Ministarstva pravosuđa i dobiveni odgovor proslijediti vijećnicima. 

 
 

Zaključeno u 18,48 sati. 
 

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


