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Z A P I S N I K 
 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
13. rujna 2019. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 19,00 sati 

 
 
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Tonček Kezele, Zdravko Grgurić, Milivoj Rupe,  
               Katarina Bertović, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Dušan Štimac 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka –  
                         predstavnici sredstava javnog priopćavanja 
 
Opravdano odsutni: Ivana Poljančić Beljan, Željko Grgurić, 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. 

G. Dušan Štimac postavlja pitanje u vezi Turističke zajednice Općine Skrad tj. čemu 
nam služi, koliko ju Općina Skrad financira, kakve manifestacije organizira, kakvo joj je 
radno vrijeme i zašto u ljetnim mjesecima ne radi vikendom, kako ne bi mještani morali voditi 
turiste. 

Načelnik Damir Grgurić iznosi da kao predsjednik Turističke zajednice također nije 
zadovoljan radom Turističkog ureda jer je više nego nikakav, djelatnica je tamo kad je ne 
treba, a kad treba onda je nema. Ističe da je turizam takva struka koja traži rad u ono doba kad 
se svi drugi odmaraju, a turistički djelatnici se ne odmaraju i kad se netko uputi u takav poziv 
onda je potrebno tako razmišljati. Načelnik Damir Grgurić iznosi da su njegove ingerencije 
nikakve, da direktoricu izabire Turističko vijeće, te da Vijeće može pokrenuti postupak u vezi 
toga. Načelnik nadodaje da takvim radom direktorice Turističkog ureda nije zadovoljan i iz 
razloga što sve pada na leđa Općine tj. na zaposlene na javnim radovima, komunalnog 
referenta, komunalnog radnika i na kraju i njega, koji se bore da to sve bolje izgleda. Načelnik 
Damir Grgurić iznosi da je to jedan problem, a drugi problem što rad nije dovoljno vidljiv je, 
što koncesiju za Zeleni vir ima „Pins“ koji bi trebao uređivati staze oko Zelenog vira i ostalo, 
te smatra da je po njemu najveći krivac Država što je dozvolila da se to tako razjedini i 
podijeli, kao što je slučaj i s Kamačnikom. Ujedno iznosi da je smatrao da će Zeleni vir biti 
pokretač razvoja turizma. 

G. Dušan Štimac postavlja pitanje kakva je situacija s bivšim vojnim objektima. 
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je prilikom zadnjeg posjeta premijera Plenkovića 

Primorsko-goranskoj županiji u vezi rješavanja slučaja 3. maja, pitao ga, da li smo toliko 
nesposobni da u 16 godina ne možemo riješiti tu spornu česticu na Šiljaru, te se nakon 
parcelacije te čestice od 5,5 ha došlo do iznosa za prodaju od 750.000,00 kn, sa čim se on 
složio da bi ju Općina Skrad kupila, ali se tada jedan službenik u Ministarstvu državne 
imovine sjetio da se ta čestica nalazi u T1 zoni, pa ona zato vrijedi puno više tj. 15 milijuna 
kuna. Načelnika je u vezi toga kontaktirao i ministar Butković i državna tajnica Majda Burić, 
ali smo još uvijek u fazi iščekivanja. Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je takva situacija i 
s prostorom gornjeg parkirališta, a obrazloženje zašto se Općini ono ne može ustupiti je pred 
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nekoliko godina bilo iz razloga što je naplata parkiranja dohodovna grana, pa bi se Općina tim 
prihodom obogatila . 

G. Dubravko Grbac iznosi da su se vijećnici, u raspravi pred nekoliko sjednica o 
programima javnih potreba koji se donose uz proračun, dotakli i obveze proračunskih 
korisnika o dostavi izvještaja prema tim programima, te ga interesira da li korisnici 
proračunskih sredstava dostavljaju svoja izvješća i da li ih Vijeće može vidjeti. 

Načelnik Damir Grgurić iznosi da će se za iduću sjednicu Općinskog vijeća, 
vijećnicima dostaviti izvješća proračunskih korisnika. 

Dipl.teol. Katarina Bertović ujedno postavlja pitanje da li postoji dinamika isplate 
sredstava te ju interesira na koji način se ono što je predviđeno proračunom ostvaruje, na što 
načelnik Damir Grgurić odgovara da se udrugama doznačuju sredstva prema njihovim 
potrebama. 

Dipl.teol. Katarina Bertović postavlja pitanje da li je zakonski određeno kada se 
natječaj mora objaviti, te smatra da bi bilo najbolje da se isti objavljuje krajem godine. 

Načelnik Damir Grgurić odgovara da bi bilo najbolje ovako kako je navela dipl.teol. 
Katarina Bertović, ali ističe da je zakonodavac propisao da se prilikom planiranja proračuna 
kumulativno planiraju sredstva za financiranje programa udruga, a početkom godine se 
raspisuje natječaj temeljem kojeg udruge dostavljaju svoje programe za financiranje.  

     
 

 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
  

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu 
3. Odluka o zaduživanju Općine Skrad 
4. Odluka o prvim izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine skrad 

za 2019.g. 
5. Odluka o korištenju revolving kredita po poslovnom računu 
6. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu 
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2019.g. 
9. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2020.g. 
10. Očitovanje Odvjetničkog ureda Josip Pulić u vezi problema uzrokovanim baznom 

stanicom 
 

Predsjednik Ivan Crnković predlaže da se pod točku 3) uvrsti točka Odluka o drugoj 
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu, pa dosadašnje točke od 3. do 10 
postaju točke 4. – 11. dnevnog reda. 

Dnevni red je s navedenom dopunom jednoglasno usvojen. 
 
 
Točka 1. 
 
Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 

usvojen. 
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  Točka 2. 
 
Prihodi proračuna Općine Skrad su u 2019. godini planirani u iznosu od 8.354.700,00 

kn, a u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine su ostvareni u iznosu od 2.295.304,54 ili 
27%. Ukupni rashodi su u istom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.659.873,01 kn ili 32%, dok 
su za 2019. godinu planirani u iznosu od 5.239.350,00 kn. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac, pročelnica Nikolina 
Crnković Đorđević i načelnik Damir Grgurić jednoglasno je usvojen  
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad 
za 2019. godinu. 

 
 

Točka 3. 
 

Odlukom o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu ukupni 
prihodi povećavaju se za 10.000,00 kn ili 0,1% odnosno s planiranih 8.557.350,00 kn na 
8.567.350,00 kn, dok se rashodi povećavaju za 17.000,00 kn ili 0,2% tj. s planiranih 
8.832.350,00 kn na 8.849.350,00 kn. Planirani primici od financijske imovine i zaduženja 
povećavaju se za 15.000,00 kn, odnosno sa 815.000,00 kn na 830.000,00 kn. Detaljnije 
obrazloženje drugih izmjena i dopuna Proračuna dala je pročelnica Nikolina Crnković 
Đorđević. 

Bez rasprave jednoglasno je usvojena  
 

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2019.g. 
 
 
 Točka 4. 
 

Općina Skrad planira se zadužiti putem financijskog leasinga kod UniCredit Leasing 
Croatia d.o.o. za nabavu rabljenog komunalnog traktora s nadogradnjom za zimsko i ljetno 
održavanje javno-prometnih površina u iznosu od 176.356,68 kn pod sljedećim uvjetima: rok 
otplate: 48 mjeseci, kamatna stopa: 5,49 fiksna, sredstvo osiguranja: 1 zadužnica Općine 
Skrad, trošak obrade kredita: 0,50% jednokratno, otkupna vrijednost: 1,00%. 

Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je u prijedlogu Odluke o zaduživanju 
pogreškom napisan iznos 173.219,04 kn, te da je ispravan iznos 176.356,68 kn. 

Bez rasprave je s navedenom izmjenom usvojena je sljedeća 
 

Odluka o zaduživanju Općine Skrad. 
 
 
Točka 5. 

 
Radi zaduživanja Općine Skrad potrebno je izvršiti izmjene u Odluci o izvršavanju 

proračuna Općine Skrad za 2019. godinu, pa se iza članka 15. dodaje novi članak 15.a koji 
glasi: „U 2019. godini Općina Skrad će se zadužiti u iznosu od 176.356,68 kuna i to za 
nabavu rabljenog komunalnog traktora s nadogradnjom za zimsko i ljetno održavanje javno-
prometnih površina. Ukupni očekivani iznos duga na kraju 2019. godine iznosit će 168.093,34 
kuna.“ 
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Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je također u prijedlogu i ove Odluke 
pogreškom napisan iznos 173.219,04 kn, te da je ispravan iznos 176.356,68 kn, a umjesto 
166.001,58 kn treba stajati 168.093,34 kn. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
  

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju  
Proračuna Općine Skrad za 2019. godinu. 

 
 
Točka 6. 
 

 Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da bi Općina Skrad nastavila koristiti revolving 
kredit kod Erste banke za premošćenje razdoblja do isplate sredstava iz EU fondova za 
projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa. 
 Bez rasprave jednoglasno je usvojena  
 

Odluka o korištenju revolving kredita po poslovnom računu 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad donosi odluku o podnošenju zahtjeva Erste banci d.d.  
    Rijeka, za korištenje revolving kredita po poslovnom računu u iznosu od 540.000,00 kuna,  
    za premošćenje razdoblja do isplate sredstava iz EU fondova za projekt rekonstrukcije  
    nerazvrstane ceste Hlevci – Mrzla kosa. 
2) Općina Skrad koristiti će revolving kredit pod sljedećim uvjetima: kamatna stopa: 3,80%  
    fiksno, godišnje; rok korištenja: 12 mjeseci; jednokratna naknada: 0,50% na odobreni  
    Iznos; naknada za rezervaciju: 1% godišnje; sredstvo osiguranja: zadužnica Općine Skrad;  
    način povrata: jednokratno po dospijeću. 
3) Ostali uvjeti biti će definirani Ugovorom o korištenju revolving kredita između Erste banke  
    d.d. i Općine Skrad. 
 
 
 Točka 7. 
 

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, te je u Analizi stanja sustava civilne 
zaštite na području Općine Skrad za 2017. godinu zabilježeno da na području Općine Skrad u 
2017. godini nije bilo došlo do izvanrednih događanja u kojima su bile angažirane snage 
civilne zaštite. Konstatirano je da Općina Skrad ima izrađenu Procjenu ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 
područje Općine Skrad i Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Skrad koji je potrebno 
uskladiti s važećim propisima iz područja civilne zaštite. Sustav civilne zaštite ustrojava se na 
lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti 
sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te 
ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Učinkovito i brzo djelovanje operativnih 
snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim 
nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, 
infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i 
veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. Izvršno tijelo jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
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zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu 
potporu nadležnog stožera civilne zaštite. Operativne snage sastoje se od: stožera civilne 
zaštite, operativnih snaga vatrogastva, operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa, 
operativnih snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruga, postrojbi i povjerenika civilne 
zaštite, koordinatora na lokaciji i pravnih osobe u sustavu civilne zaštite. 
   Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Analiza stanja sustava civilne zaštite 
na području Općine Skrad za 2017. godinu. 

 
 
 Točka 8. 
 

Stanje sustava civilne zaštite u 2018. godini u Općini Skrad je isto kao i u 2017. 
godini, što znači da nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te da nije bilo potrebe za 
angažiranjem snaga civilne zaštite. Općina Skrad pristupiti će izradi Procjene rizika od velikih 
nesreća i nastaviti će se osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite. Općinski načelnik 
Općine Skrad donijet će sukladno odredbi članka 17. stavak 3. i članka 34. Zakona Plan 
vježbi civilne zaštite za područje Općine Skrad, te imenovati povjerenike civilne zaštite i 
njihove zamjenike. Kako bi se sustav civilne zaštite Općine Skrad nadalje adekvatno 
osposobljavao za djelovanje, potrebno snage usmjeriti prvenstveno na obučavanje i 
uvježbavanje  istog, te je poželjno održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, 
jednu stožernu vježbu godišnje, kao i daljnje uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne 
zaštite.  Također nastaviti će se osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koje provodi 
državna uprava. 
   Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Analiza stanja sustava civilne zaštite 
na području Općine Skrad za 2018. godinu. 

 
 

 Točka 9. 
 

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2019. 
godinu planiraju se aktivnosti koje će u 2019. godini provoditi: Općinsko vijeće, Općinski 
načelnik, Stožer civilne zaštite – Stožer zaštite i spašavanja, Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Skrad, Hrvatski crveni križ, Postrojba civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i pravne osobe 
od interesa zaštite i spašavanja, te se planira vježba evakuacije u Dječjem vrtiću Skrad  i 
Osnovnoj školi Skrad s ciljem edukacije djece u školi i vrtiću. 
 Bez rasprave je jednoglasno usvojen  
 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Skrad za 2019. godinu. 

 
 
 Točka 10. 
 

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2020. 
godinu planiraju se aktivnosti koje će u 2020. godini provoditi: Općinsko vijeće, Općinski 
načelnik, Stožer civilne zaštite – Stožer zaštite i spašavanja, Dobrovoljno vatrogasno društvo 
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Skrad, Hrvatski crveni križ, Postrojba civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i pravne osobe 
od interesa zaštite i spašavanja, te se planira vježba evakuacije u Dječjem vrtiću Skrad  i 
Osnovnoj školi Skrad s ciljem edukacije djece u školi i vrtiću. 
 Bez rasprave je jednoglasno usvojen  
 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Skrad za 2020. godinu. 

 
 

Točka 11. 
 
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Odvjetnički ured Josip Pulić temeljem 

postavljenog upita u vezi problema uzrokovanih baznom stanicom na Velikom Selcu dostavio 
odgovor da Općina Skrad nije u mogućnosti, niti je nadležna za rješavanje takvog problema 
budući da se sporna bazna stanica Hrvatskog telekoma d.d. nalazi na privatnoj obiteljskoj 
kući. 

Informacija je primljena na znanje. 
 
 

 
 
 
 

Zaključeno u 19,40 sati. 
 
 
 
 
 

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


