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Z A P I S N I K 
 

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
09. ožujka 2020. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 19,00 sati 

 
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Zdravko  
               Grgurić, Katarina Bertović, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan Štimac 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Barbara Renka i Vjekoslav Pintar –  
                         predstavnici sredstava javnog priopćavanja, predstavnici Braniteljske  
                         socijalno-radne zadruge „Očev san“ 
 
Opravdano odsutni: Saša Gorupić, Natali Ribić – zamjenica Općinskog načelnika  
 
Neopravdano odsutni: Milivoj Rupe 
 
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 kojoj je fazi trim staza i mjesto za spomenik 
braniteljima. Načelnik Damir Grgurić odgovara da je oprema deponirana u bivšem vojnom 
odmaralištu, da će se ovih dana pristupiti radovima, te bi za petnaestak dana trebalo sve biti 
gotovo, dok će se u vezi podizanja spomenika braniteljima vidjeti na sljedećoj skupštini 
Udruge branitelja.   

G. Dubravko Grbac iznosi da je koncem prošle godine dovršena sanacije prometnice 
do Zakrajca, te ga interesira da li se ove godine planira nastavak prema Brodu na Kupi. 
Načelnik Damir Grgurić odgovara da Županijska uprava za ceste ove godine planira sanirati 
cestu od raskršća za selo Pucak do sela Ložac, te ujedno izvješćuje da je uz sanaciju ceste 
prošle godine izvršena i izgradnja vodovoda za selo Zakrajc u dužini od 1800 m. 

Dipl.teol. Katarina Bertović postavlja pitanje u da li se školski kombi namjerava staviti 
u funkciju, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je Skijaški klub zainteresiran da im ga 
Općina pokloni za potrebe kluba. 

G. Dušan Štimac iznosi da je primijetio da je kod prijelaza pruge stalno mokra cesta, 
te ga interesira što se događa, da li izbija nečija kanalizacija ili je nešto drugo u pitanju. 
Načelnik Damir Grgurić odgovara da na jednom mjestu očito izvire nečija kanalizacija, ali se 
pojavilo i klizište kod kuće obitelji Beljan, te je jedan ćošak kuće počeo je „bježati“. Načelnik 
Damir Grgurić nadodaje da je iznad njihove kuće dosta močvarno područje koje bi trebalo 
sanirati i vodu odvesti dalje od kuće, a kuću bi trebalo potkopati i injektirati, te se čeka da 
dođu predstavnici Hrvatskih voda.  

 
 Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći   
  

D n e v n i   r e d 
 

1. Usvajanje zapisnika s 18. i 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad 
2. Braniteljska socijalno-radna zadruga „Očev san“ Glina, Poziv za suradnju u razvoju 

zdravstvenih i turističkih kapaciteta 
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3. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad 
4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Skrad za 2020. godinu 
5. Idejno rješenje vidikovca Perić 
6. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2019.g. 
7. Odluka o utvrđivanju  programa obilježavanja blagdana u 2020.g. 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 

 Točka 1. 
 

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno 
usvojen. 

 
U raspravi o zapisniku s 19. sjednice Općinskog vijeća doc.dr.sc. Ivana Poljančić 

Beljan iznosi da bi u zapisnik pod Aktualnim satom trebalo dodati da se za ukrašavanje jaslica 
i centra Skrada još zahvalila i HEP-u za iznajmljivanje košare i djelatnika.  

 
Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je s navedenom dopunom 

jednoglasno usvojen. 
 
 
 Točka 2. 

 
Braniteljska socijalno-radna zadruga „Očev san“ iz Gline uputila je Općini Skrad 

pismo namjere o suradnji kojim predlaže dugoročnu suradnju u razvoju zdravstvenih i 
turističkih kapaciteta na prostoru Općine Skrad i okolice. Zadruga bi se obvezala urediti, 
opremiti i staviti u funkciju hotel „Zeleni vir“ uz financijske olakšice i davanja prema Općini 
na rok od 50 godina, koji bi se koristio isključivo za turističku djelatnost, djelatnost 
organizacije i provođenje programa rehabilitacije i rekreacije hrvatskih branitelja i članova 
njihovih obitelji, uz istovremeno pokretanje sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu i mlade. 
Kroz predloženi oblik suradnje ostvarila bi se uzajamna korist partnera na način da zadruga 
provodi organiziranu rehabilitaciju i rekreaciju branitelja i članova njihovih obitelji i 
organizirani sportsko-rekreativni sadržaji za djecu i mlade sportskih klubova, a po razvijanju 
sportsko-turističkih sadržaja u Skradu, dovodilo bi se goste iz ostalih dijelova Hrvatske i 
država EU, pa bi takav oblik dugoročne suradnje omogućio i razvoj obiteljskog turizma u 
privatnim smještajnim kapacitetima lokalnog stanovništva. Zadruga bi ispunila svoju funkciju 
organizacije socijalno radnih sadržaja prema braniteljima i članovima njihovih obitelji, a hotel 
bi naposljetku bio dostupan svima. Na sjednici su predstavnici zadruge g. Josip Lucić i g. 
Nikola Županić detaljnije predstavili i obrazložili plan suradnje i razvoja zdravstvenih i 
turističkih kapaciteta. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan, g. Dušan 
Štimac, g. Josip Jurković, g. Dubravko Grbac, g. Zdravko Grgurić i predsjednik Ivan 
Crnković jednoglasno je usvojen       
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Zaključak 
 

1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća poziv Braniteljske socijalno-radne zadruge 
“Očev san“ iz Gline za dugoročnu suradnju na razvoju zdravstvenih i turističkih 
kapaciteta na prostoru Općine Skrad 

2) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da se pristupi sklapanju Sporazuma o 
suradnji kojim bi se definirali međusobni odnosi. 

 
 

Točka 3.  
 
Načelnik Damir Grgurić izvješćuje da je potrebno donijeti novu Odluku o izradi II. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad jer je dosadašnja Odluka o izradi 
II. izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Skrad prestala važiti, budući da se u roku od 
dvije godine od dana njezine objave nije objavila javna rasprava o prijedlogu prostornog 
plana. 
 Predloženom Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Skrad utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat II. izmjena i dopuna Prostornog plana, 
ocjenu stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela 
određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Skrad. 
 Bez rasprave jednoglasno je usvojena 
 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Skrad 

 
 

Točka 4. 
 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2020. godinu raspoređuju se sredstva za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u 2020. godini, a koja se osiguravaju 
u Proračunu Općine Skrad za 2020. godinu. U Proračunu Općine Skrad za 2020. godinu 
osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 
11.200,00 kuna. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna, 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 u iznosu od 100,00 kuna. 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 7.200,00 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 2.000,00 kuna, 
Hrvatskoj seljačkoj stranci 1.000,00 kuna i Hrvatskoj stranci umirovljenika 1.000,00 kuna. 

Bez rasprave jednoglasno je usvojena   
  

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2020. godinu. 
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 Točka 5. 
 
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je idejni projekt „Izgradnja vidikovca na Periću“ 

dostavljen vijećnicima uz saziv, iz kojeg se može vidjeti kako bi vidikovac izgledao, te 
izvješćuje da se u tom projektu došlo do faze skorog dobivanja građevinske dozvole, a nakon 
dobivanja građevinske dozvole izvršila bi se prijava na natječaj.  

U raspravi su sudjelovali g. Dubravko Grbac, g. Zdravko Grgurić i ing. Tonček 
Kezele. 

 
Informacija je primljena na znanje. 
 
 
Točka 6. 
 

  Tekuća proračunska pričuva je za 2019. 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. – 31.12.2019. godine 

 
1) U razdoblju od 01.01. - 31.12.2019. godine nisu korištena sredstva tekuće 

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

razdoblje 01.01. – 31.12.2019. godine. 
 
 
Točka 7. 

 
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2020. godini imenuju se 

delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen 
obilježjima. Dana 29. svibnja 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 2020. godini. 
 
 
 
 

 
Zaključeno u 20,30 sati. 

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


