ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
14. studenog 2019. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Zdravko
Grgurić, Milivoj Rupe, Katarina Bertović, Saša Gorupić, Dubravko Grbac, Željko
Grgurić
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica Općinskog
načelnika
Opravdano odsutni: Dušan Štimac
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.
Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan iznosi da je na prošloj sjednici bilo razgovora o radu
Turističkog ureda i koncesionaru „Zelenog vira“ – LRA „Pins“, pa bi se samo nadovezala na
tu temu, te iznosi da dosta turista postavlja na javne stranice slike porušenih turističkih oznaka
i obilježja za Zeleni vir, pa apelira na koncesionara, koji je i inače u obvezi to raditi, da se
pokuša obići Zeleni vir i vidi što treba popraviti. Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan smatra da
bi se svi zajedno trebali ujediniti, jer na takav način nećemo napredovati.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je vrlo teško staviti ruku između dvije-tri strane,
te naglašava da dok je Općina uređivala, čistila, ulagala i održavala šetnice, cestu i ostalo, sve
je funkcioniralo, a i tada je „Pins“ bio koncesionar, a Turistička zajednica je prihodovala
prodajom ulaznica. Ove godine je bio natječaj za koncesiju u kojem su se nažalost pojavile
naše dvije strane „Pins“ i TZ, te su se pripremile dvije varijante ponuda kako bi se dobila
koncesija, a možda je i njegova greška jer ih je trebao skupiti i zajednički se dogovoriti.
Načelnik Damir Grgurić smatra da Turistička zajednica nije polučila ono za što je osnovana,
kao npr. ove godine mlin nije niti jednom stavljen u pogon, a radi. Načelnik Damir Grgurić
još iznosi da je napravljena projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Skrad-Zeleni vir,
u planu je premještanje stare hidrocentrala na mjesto gdje je napravljena nova, te bi se u
dogovoru s HEP-om u staroj hidrocentrali napravio muzej, budući da se u njoj nalazi agregat
koji je najstariji u Europi.
Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan iznosi da se približava Advent, a budući da je SK
„Polet“ još pred dvije godine napravio adventski vijenac, Društvo naša djeca bi kao i prošle
godine s djecom željelo okititi jelku, pa bi jedino trebalo jelku postaviti prije paljenja prve
svjećice što je ove godine 1. prosinca, te da bi bilo dobro da se postave lampice na breze u
parku, a možda se organizira i dolazak Djeda Božićnjaka.
Dipl.teol. Katarina Bertović smatra da bi prilikom postavljanja jelke bilo dobro ujedno
postaviti i lampice, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da će se to izvršiti.
Dipl. teol. Katarina Bertović iznosi da je Općini prijavljeno da je potrebno popraviti
neke lampe u Selskoj ulici i postavlja pitanje kada će se to izvršiti, na što načelnik Damir
Grgurić odgovara da će se lampe popraviti kada se sakupi više lampi za popravak.
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G. Dubravko Grbac smatra da prometnice nisu tako loše, ali ima nekoliko udarnih
rupa koje bi trebalo sanirati, a dolazi i zima, te predlaže da se Županijskoj upravi za ceste
uputi zahtjev za postavljanje zaštitne ograde u zavoju prema Šiljaru u ulici J.Blaževića-Blaža.
Načelnik odgovara da će se to riješiti ovih dana kada će se asfaltirati cesta prema Žrnovcu i
završavati asfaltiranje u Malom Selcu.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt
“Rekonstrukcija postojećeg ogradnog zida na novom groblju u Skradu na k.č.br. 3476
k.o. Divjake“
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Skrad
4. Izvješća o realizaciji programa i utrošku sredstava proračunskih korisnika za 2018.g.
5. Grgurić Zlatko, Zagreb, Zamolba za zamjenu zemljišta
6. Grgurić Dubravko, Skrad, Sanacija divljeg – neusklađenog odlagališta otpada
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da točka 2. dnevnog reda pravilno treba glasiti:
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt “Sanacija i
rekonstrukcija ogradnog zida na novom groblju u Skradu na k.č.br. 3476 k.o. Divjake“ i
predlaže da se pod točku 7) uvrsti zamolba OPG Jerbić Nevenke, za korištenje zenljišta.
Dnevni red je s navedenom dopunom jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da je prisustvovala prošloj sjednici Vijeća, a među
nazočnima nije navedena, dok zamjenica načelnika Natali Ribić iznosi da se opravdala, a u
zapisniku stoji da je neopravdano odsutna.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će se u zapisniku izmijeniti da su dipl.teol.
Katarina Bertović i g. Natali Ribić bile nazočne na 17. sjednici Općinskog vijeća.
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je s navedenim izmjenama
jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže da se predloženom Odlukom daje suglasnost za
provedbu ulaganja u projekt korisnika Općine Skrad, pod nazivom “Sanacija i rekonstrukcija
ogradnog zida na novom groblju u Skradu na k.č.br. 3476 k.o. Divjake”. Suglasnost se daje u
svrhu prijave na natječaj koji je Lokalna akcijska grupa „Gorski kotar“ objavila za provedbu
podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i
provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar
mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj
pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
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kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, te da sastavni dio ove Odluke čini Prilog sa
stavkama propisanim odredbom članka 29. stavka 4. Pravilnika o provedbi mjere 19.2.
(„Provedba operacija unutar CLLD strategije“) iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dipl.teol. Katarina Bertović i načelnik
Damir Grgurić jednoglasno je usvojena
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt
“Sanacija i rekonstrukcija ogradnog zida na novom groblju u Skradu
na k.č.br. 3476 k.o. Divjake”.
Točka 3.
Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da novom Odlukom o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad ne mijenjaju
koeficijenti za obračun plaće, već se nazivi radnih mjesta usklađuju s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad
Točka 4.
Proračunski korisnici: Udruga umirovljenika Skrad, KUD „Zeleni vir“ Skrad, LRA
„Pins“ d.o.o. Skrad, KK „Skrad“, TZ Općine Skrad, NK „Polet“ Skrad, Šahovska škola
„Goranka“, PD „Skradski vrh“, KK „Skrad“, Udruga „Borovica“, LU „Divokoza“ Brod na
Kupi, Udruga „Skradska žena“, SK „Polet“ i DVD „Skrad“ dostavili su izvješća o realizaciji
programa i utrošku sredstava za 2018. godinu u kojima su prikazani podaci o financijskom
poslovanju s prihodima i rashodima, te podaci o izvršenju programa rada.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen sljedeći
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća Izvješća o realizaciji programa i utrošku
sredstava za 2018. godinu proračunskih korisnika Općine Skrad.
Točka 5.
Načelnik Damir Grgurić obrazlaže da se na zahtjev obitelji Burić izvršilo ucrtavanje
prilaznog puta prema njihovoj kući, koji postoji od davnina, na što se g. Grgurić požalio da on
to ne odobrava, jer put prelazi preko zemljišta koje je u njegovom vlasništvu te traži od
Općine da mu ustupi čestice starog puta, gdje se nalazi rezervoar za vodu, pumpna stanica
ukupne površine od 442 m2. Načelnik Damir Grgurić iznosi da se do sada nikome nije plaćalo
za oduzeto zemljište radi ucrtavanja puta niti vršila zamjena zemljišta, pa smatra da bi takav
stav trebalo imati i za ubuduće, te nadodaje da se put može ucrtati bez ičije suglasnosti.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac i g. Zdravko Grgurić
jednoglasno je usvojena
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Odluka
1) Temeljem važećih zakona i propisa Republike Hrvatske, Općinsko vijeće Općine
Skrad nije u mogućnosti udovoljiti Vašoj zamolbi za zamjenu zemljišta u naselju
Hlevci (k.o Divjake).
Točka 6.
G. Dubravko Grgurić iz Skrada, J.Blaževića-Blaža 28 poslao je dopis u kojem navodi
da je 2009. godine uputio Općini pritužbu, na koju mu je odgovoreno da će se zemljište koje
se nalazi u ulici Josipa Blaževića-Blaža, a koje je u njegovom vlasništvu, sanirati i zaravnati,
što nikada nije napravljeno, te navodi da je 2017. i 2018. netko dovezao veću količinu
azbestnog otpada koja je nakon nekoliko dana bila i zakopana i to na prostoru koje nije
predviđeno za odlaganje takvog otpada. Ujedno traži da mu se dostavi kopija Plana
gospodarenja posebnim vrstama otpada u Općini Skrad, odluku Vijeća iz koje je vidljivo da
se na njegovom zemljištu može odlagati otpad, te traži da se donese rješenje kojim će se
utvrditi pravo na naknadu zbog blizine neusklađenog odlagališta otpada.
Nakon duže rasprave u kojoj su sudjelovali g. Željko Grgurić, g. Zdravko Grgurić, ing.
Tonček Kezele, oec. Milivoj Rupe, g. Dubravko Grbac, predsjednik Ivan Crnković i načelnik
Damir Grgurić, na prijedlog predsjednika Ivana Crnkovića, jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Zadužuje se Općinski načelnik da g. Dubravka Grgurića pozove na razgovor, da se
zemljište na proljeće sanira, ogradi i postave table da se zabranjuje odlaganje otpada.
Točka 7.
OPG Nevenka Jerbić iz Skrada dostavila je zamolbu za korištenje zemljišta označeno
kao k.č.br. 2749, 2752,2768, 2780, 2843 i 2852 k.o. Bukov Vrh, a dok se ne usvoji Program
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Skrad, budući da navedene
čestice koristi već nekoliko godina.
Nakon rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, g. Zdravko Grgurić i
načelnik Damir Grgurić, jednoglasno je usvojena
Odluka
1) Općinsko vijeće Općine Skrad nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi OPG Nevenka
Jerbić iz Skrada za korištenje zemljišta označenih kao k.č.br. 2749, 2752, 2768, 2780,
2843 i 2852 k.o Bukov Vrh iz razloga što navedeno zemljište nije u vlasništvu Općine
Skrad.
2) Općina Skrad će provjeriti što je potrebno poduzeti da navedeno zemljište postane
vlasništvo Općine, te koji su troškovi tog postupka.
Zaključeno u 19,15 sati.
Zapisničar
Anita Rački

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