ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
02. srpnja 2020. godine u Domu kulture u Skradu s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Josip Jurković, Ivan Crnković, Ivana Poljančić Beljan, Tonček Kezele, Zdravko
Grgurić, Milivoj Rupe, Katarina Bertović, Dubravko Grbac, Željko Grgurić, Dušan
Štimac
Ostali nazočni: Damir Grgurić - općinski načelnik, Natali Ribić - zamjenica Općinskog
načelnika, Vjekoslav Pintar - predstavnik sredstava javnog priopćavanja,
Opravdano odsutni: Saša Gorupić
Neopravdano odsutni: Zapisničar: Anita Rački
Iako je održavanje sjednice Općinskog vijeća bilo predviđeno u vijećnici Općine,
predsjednik Ivan Crnković poziva vijećnike da se zbog epidemioloških mjera, sjednica održi u
Domu kulture.
Predsjednik Ivan Crnković otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i iznosi da vijećnici,
prije dnevnog reda, imaju pravo postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća ili općinskom
načelniku.
Dipl.teol. Katarinu Bertović interesira financiranje udruga, tj. da li su određena
sredstva koja će se dodijeliti udrugama.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da u proteklih šest mjeseci niti jedna udruga s našeg
područja nije ništa radila, osim skijaša, te da će se uskoro sklopiti ugovori s udrugama.
G. Dušan Štimac postavlja pitanje da li imamo Turističku zajednicu i zašto će se ove
godine manifestacija „Festival malina“ opet održati u Zelenom viru, a ne u Skradu, budući da
je Vijeće prošle godine donijelo odluku da se navedena manifestacija održi u Skradu, što bi
trebalo vrijediti i za ovu godinu.
Zamjenica Načelnika, ujedno i predsjednica Odbora za proslavu Dana općine g. Natali
Ribić odgovara da će se Festival malina održati u Zelenom viru radi epidemioloških mjera i
radi štrudle koja će se peći, jer u Skradu ne postoji adekvatna kuhinja gdje bi se takva štrudla
mogla ispeći i kako bi se mogla poslužiti direktno iz kuhinje.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da Turističku zajednicu Općine Skrad imamo još 2
mjeseca i 20 dana i nakon toga će se ugasiti i prelazi u zajedničku Turističku zajednicu
Gorskog kotara.
G. Željko postavlja pitanje da li će se štrudla peći u Zelenom viru, na što g. Natali
Ribić potvrdno odgovara.
G. Dubravko Grbac postavlja pitanje da li ima kakvog pomaka u vezi pumpe, vojnog
doma, hotela…
Načelnik Damir Grgurić odgovara da nema pomaka u vezi tih objekata, jer oni koji su
i bili zainteresirani, za vrijeme korone su odustali, tako da za pumpu nema investitora, a bila
je i visoka prodajna cijena. Što se tiče objekata na vojnom domu, u izradi su II. izmjene i
dopune PPU Općine Skrad čime će biti smanjena T1 zona od 55000 m2 na 3000 m2, a Država
i dalje inzistira na onih 5,5 mil kuna. Sporazum u vezi hotela Zeleni vir nalazi se kod
odvjetnika koji će dati svoje mišljenje. Načelnik Damir Grgurić ujedno izvješćuje da je bio
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raspisan i natječaj za prodaju objekta Verin bor, te mu je početna prodajna cijena bila
2.700.000,00 kn.
G. Željko Grgurić postavlja pitanje što je s Rađenovićem i njegovim restoranom i
zidom, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da ne plaća komunalnu naknadu, te se nalazi
na sudu, kao i dug od ranije.
Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan smatra da se, prije bilo kakvog potpisivanja ugovora
u vezi hotela, treba raspisati javni natječaj, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da će
odvjetnik sve pripremiti, pa će se potpisati nakon provedenog natječaja.
Predsjednik Ivan Crnković također izvješćuje da se bez javnog natječaja nikome ne
smije i ne može dati hotel u najam, te će se raspisati natječaj za davanje u najam hotela na koji
će se moći javiti zainteresirani, pod uvjetima koje odredi Vijeće.
G. Željko Grgurić smatra da će u slučaju žalbe cijeli natječaj trajati 4-5 godina, te da
će se za to vrijeme hotel moći i srušiti, na što predsjednik Ivan Crnković i doc.dr.sc. Ivana
Poljančić Beljan još jednom naglašavaju da Općina ne može svoju imovinu dati nekome u
zakup bez javnog natječaja.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2019.g.
3. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019.g.
4. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
5. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.
6. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2020.g.
7. Program proslave Dana Općine Skrad 2020.g.
8. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2020.g.
9. Odluka o petim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad
10. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad
11. Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad
elektronskim putem u izvanrednim situacijama
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
Skrad od roditelja-korisnika usluga
13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt
„Izrada ogradnog zida na novom groblju u Skradu na k.č.br. 3476 k.o. Divjake
14. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Skrad
15. Beljan Matija, Zamolba za pomoć u sanaciji kuće radi puknuća zidova i propadanja
temelja
16. PGŽ Županijska skupština, Pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da se u predloženom Dnevnom redu koji su vijećnici
dobili uz saziv mijenja naziv točke 13) dnevnog reda koja glasi: 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“.
Dnevni red je s navedenom izmjenom jednoglasno usvojen.
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Točka 1.
Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 2.
Ukupni prihodi Proračuna za 2019. godinu bili su planirani u iznosu 6.925.025,00 kn, a
ostvareni su u iznosu od 6.027.237,58 kn odnosno 87%, dok su rashodi bili planirani u iznosu
od 6.986.025,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.275.132,57 kn odnosno 90%. Manjak
ostvarenih prihoda poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna Općine Skrad za 2019.
godinu u iznosu od 906.458,06 kuna Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u 2020.
godini.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Grbac i doc.dr.sc. Ivana
Poljančić Beljan sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojen je
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Skrad za 2019. godinu.
Točka 3.
Prihodi i rashodi za ostvarenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019. godini bili su planirani u iznosu od 807.650,00 kn, a realizirani su u
iznosu od 756.209,84 kn, odnosno 93,7%. Sredstva su korištena za: oprema za ostale namjene
(klupica, koševi za smeće), izrada dokumentacije za rekonstrukciju ceste G.Dobra-Pečišće,
otplata kredita za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Hlevci-Mrzla kosa, izrada potpornog zida
u naselju Zakrajc, rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste G.Dobra-Žrnovac, izgradnja
pretovarne stanice i pristupne ceste Sović laz, izgradnja električne punionice i geodetskokatastarske usluge.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, jednoglasno je
usvojena
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Točka 4.
Prihodi za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
bili su planirani u iznosu od 413.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 441.278,88 kn,
odnosno 106,9%, dok je Program izvršen u iznosu od 349.383,88 kn, odnosno 84,6% te su
neke stavke programa izvršene u nešto manjem ili većem iznosu od planiranog. Sredstva su
korištena za: zimska služba - čišćenje snijega, zbrinjavanje otpada sa javnih površina,
održavanje parkova, deratizacija i dezinsekcija, naknada za odlaganje kom.otpada-Gradu
Delnice, utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje i razvoj objekata i uređaja
javne rasvjete, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, održavanje sakralnih
objekata, ostale komunalne usluge-održavanje groblja.
U raspravi g. Dubravko Grbac ukazuje da je u programu, napisan krivi indeks
ostvarenja prihoda od komunalne naknade, te treba ispravno stajati 103,4%.
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Bez rasprave je s navedenom izmjenom jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
Točka 5.
U Izvješću načelnika Damira Grgurića o namjenskom korištenju sredstava šumskog
doprinosa za 2019. godinu je naznačeno da na dan 31. prosinac 2019. godine ukupno
ostvareni prihod od šumskog doprinosa iznosi 367.061,10 kuna, te da su sredstva šumskog
doprinosa korištena za: tekuće i investicijsko održavanje cesta u iznosu od 72.187,50 kn,
rekonstrukciju nerazvrstane ceste Skrad-Zeleni vir (projektna dokumentacija) u iznosu od
54.900,00 kn i rekonstrukciju ceste Gornja Dobra-Pečišće (dokumentacija) u iznosu od
161.000,00 kn. Preostali dio sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 78.973,60 kuna
koristiti će se za ostale komunalne radove u 2020. godini.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Željko Grgurić, je jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava
šumskog doprinosa za 2019. godinu.
Točka 6.
Tekuća proračunska pričuva je za 2020. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, a
u razdoblju od 01.01. do 31.03. ta sredstva nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve
za razdoblje 01.01. – 31.03.2020. godine
1) U razdoblju od 01.01. - 31.03.2020. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01. – 31.03.2020. godine.
Točka 7.
Odbor za proslavu Dana Općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana Općine
2020. godine. 11. srpnja će se održati Festival malina u Zelenom viru, a 25. srpnja planira se
organizirati malonogometni turnir „Svi za Dejana“. Dana 05. kolovoza će imenovana
delegacija, uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja položiti
cvijeće i zapaliti svijeće na spomen obilježju Križ i grobu pok. branitelja Josipa BlaževićaBlaža, te će posjetiti obitelj Đaković. 08. kolovoza će se u Domu kulture održati Otvoreno
prvenstvo Gorskog kotara u šahu. Istog će se dana na Skradskoj dragi organizirati dječje igre.
14. kolovoza će se održati svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad na kojoj će se
izvršiti dodjela javnih nagrada i priznanja Općine Skrad, a Turistička zajednica će podijeliti
nagrade za najurednije okućnice, te bi nakon svečane sjednice bilo otvorenje izložbe
Krešimira Račkog. Prije svečane sjednice bilo bi polaganje cvijeća i svijeća kod spomen
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obilježja Križ i na grob Josipa Blaževića-Blaža. 15. kolovoza, na blagdan Uznesenja Blažene
Djevice Marije na Nebo održala bi se Sveta misa na Skradskom vrhu, nakon koje bi se
organiziralo druženje uz domjenak za hodočasnike i goste na Hribcu. Istog dana na večer će
se na donjem parkiralištu organizirati koncert tamburaškog sastava „Begini“. Dana 22.
kolovoza će skradski planinari, nakon svete mise u crkvi Sv. Antuna Padovanskog u Skradu,
organizirati okupljanje planinara u čast Sv. Bernarda u Zelenom viru, dok bi se istog dana u
Kuglani organizirao turnir u kuglanju. Dana 29. kolovoza navečer će se u Domu kulture
organizirati „Pub-kviz“ čime bi i završio program proslave Dana općine Skrad.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dušan Štimac, g. Natali Ribić, dipl.teol.
Katarina Bertović i g. Dubravko Grbac, sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojen je
Program proslave Dana Općine Skrad za 2020. godinu.
Točka 8.
Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 29.
lipnja 2020. godine razmotrio prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javno poziva
za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristigla su četiri prijedloga i to:
1) G. Dijana Cindrić iz Skrada, J.Blaževića-Blaža 3 dostavila je prijedlog kojim
predlaže da se učiteljici prirode i biologije Vesni Pintar-Grgurić dodijeli povelja s novčanom
nagradom za značajan doprinos u promoviranju kulturne baštine na području Općine Skrad;
2) Župno pastoralno vijeće Župe Sv. Izidora Ratara Skrad/Divjake dostavilo je
prijedlog da se vlč. Stjepanu Porkulabiću dodijeli povelja s novčanom nagradom povodom 20
godina svećenstva u navedenoj Župi;
3) Općinski načelnik Damir Grgurić dostavio je prijedlog kojim predlaže da se
Kuglačkom klubu „Polet" Skrad, dodijeli općinsko priznanje povodom 40-te godišnjice rada i
djelovanja Kluba i 25-te godišnjice organiziranja Memorijalnog kuglačkog turnira „Josip
Blažević-Blaž", za osobit doprinos razvoju kuglačkog sporta na području Općine Skrad.
4) Osnovna škola Skrad dostavila je prijedlog kojim predlaže da se učiteljici razredne
nastave Nelici Udvardi dodijeli općinsko priznanje značajan doprinos u odgoju i obrazovanju
u Osnovnoj školi Skrad kojim je doprinijela promoviranju skradske domaće riječi.
Odbor predlaže da se svim predloženima dodijele javna priznanja i nagrade i to:
1) POVELJA S NOVČANOM NAGRADOM: Kuglačkom klubu „Polet“ Skrad;
2) POHVALNICA: vlč. Stjepanu Porkulabiću, Nelici Udvardi i Vesni Pintar-Grgurić.
Bez rasprave je sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojena
Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2020. godinu
Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća
javna priznanja i nagrade za 2020. godinu:
a) Povelju s novčanom nagradom u iznosu od 2.000,00 kuna
1. Kuglačkom klubu „POLET" Skrad, povodom 40-te godišnjice rada i djelovanja Kluba
i 25-te godišnjice organiziranja Memorijalnog kuglačkog turnira „Josip BlaževićBlaž", za osobit doprinos razvoju kuglačkog sporta na području Općine Skrad.
b) Pohvalnicu
1. vlč. Stjepanu Porkulabiću, za 20 godina svećenstva u župi Sv. Izidora ratara
Skrad/Divjake;
2. Nelici Udvardi, za značajan doprinos u odgoju i obrazovanju u Osnovnoj školi Skrad i
promoviranju skradske domaće riječi;
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3. Vesni Pintar-Grgurić, za značajan doprinos u promoviranju kulturne baštine na
području Općine Skrad.
Točka 9.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, u Statutu Općine Skrad (Službene novine Primorsko-goranske
županije broj 18/13, 28/13 i 8/14 i "Službene novine Općine Skrad" broj 3/18, 5/18 i 7/18pročišćeni tekst) potrebno je izvršiti sljedeće izmjene:
- u članku 22. stavku 1. riječ „središnjem“ briše se;
- stavku 2. istog članka riječ „središnje“ briše se;
- u članku 50. stavku 1. riječi „predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj
županiji“ zamjenjuju se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći
akt.“;
- u članku 55. stavku 1. riječi „te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom
preneseni na Općinu, ustrojavaju“ zamjenjuju se riječima „kao i povjerenih poslova državne
uprave, ustrojava“;
- u članku 90. stavak 4. mijenja se i glasi: „U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa
zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga
Općine.“;
- u članku 91. riječi „obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna
središnja tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima „obavljaju nadležna tijela državne
uprave“.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o petim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad.
Točka 10.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, u Poslovniku Općinskog vijeća Općine Skrad (Službene novine
Primorsko-goranske županije broj 28/13 i "Službene novine Općine Skrad" broj 4/15)
potrebno je izvršiti sljedeće izmjene:
- u članku 2 stavku 1. riječ "središnjeg" briše se;
- u članku 53. stavku 4. riječ „središnjeg“ briše se.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o drugim izmjenama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Skrad.
Točka 11.
Pravilnikom o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad
elektronskim putem u izvanrednim situacijama utvrđuje se način sazivanja, održavanja i
glasovanja na sjednicama Općinskog vijeća Općine Skrad koje se sazivaju i održavaju
elektronskim putem (izjašnjavanjem putem e-maila) u izvanrednim situacijama, a
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izvanrednim situacijama podrazumijevaju se situacije kao što su elementarne nepogode,
pandemije i dr. više sile, a koje su kao izvanredne situacije proglašene od strane nadležnih
tijela Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Skrad.
Nakon kraće rasprave u kojoj je su sudjelovali g. Dubravko Grbac i predsjednik Ivan
Crnković jednoglasno je usvojen
Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća
Općine Skrad elektronskim putem u izvanrednim situacijama.
Točka 12.
Predloženom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu
usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga se u Odluci o mjerilima za naplatu
usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 32/09) u članku 3., stavku 2. briše se alineja 2., te se članak 6. mijenja
se i glasi: „Roditelji-korisnici usluge u cijeni za cjelodnevni boravak participiraju iznos od
350,00 kuna“.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovale doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan i
dipl.teol. Katarina Bertović jednoglasno je usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga
Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga.
Točka 13.
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
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, te da sastavni dio ove Odluke čini Prilog III. –
opis projektasa 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. Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže da je
takvu Odluku Vijeće donijelo krajem prošle godine, ali budući da je tada natječaj poništen
potrebno je donijeti novu Odluku.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac 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”.
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Točka 14.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Skrad određuju se
komunalne djelatnosti, uvjeti i načini njihovog obavljanja te druga pitanja od značaja za
obavljanje komunalne djelatnosti na području Općine Skrad.
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Skrad.
Točka 15.
G. Matija Beljan iz Skrada, Školska 12 podnio je zamolbu za pomoć u sanaciji kuće
radi puknuća zidova i propadanja temelja, do čega je došlo uslijed nekontroliranih podzemnih
voda ili nekih drugih nepoznatih razloga. Kako bi se spriječila daljnja devastacija kuće
izgrađene prije 40-tak godina obitelj Beljan moli za pomoć pri utvrđivanju činjenica na način
da se pozovu adekvatne stručne službe sa odgovarajućim opremom, kako bi se utvrdili razlozi
oštećenja i izradio projekt sanacije.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dušan Štimac, predsjednik Ivan Crnković, g.
Željko Grgurić, doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan, ing. Tonček Kezele i g. Dubravko Grbac
jednoglasno je usvojena
ODLUKA
1) Matiji Beljan iz Skrada, Školska 12, se iz Proračuna Općine Skrad za 2020. godina s
pozicije - tekuća proračunska pričuva, dodjeljuje pomoć u iznosu od 7.000,00 kuna za
sanaciju kuće radi puknuća zidova i „propadanja“ temelja.
i
Z A K L J U Č AK
1) Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad da u roku od šest mjeseci izradi
Pravilnik o dodjeli pomoći građanima od elementarne ugroze.
Točka 16.
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja PGŽ dostavio je dopis kojim
od Općinskog vijeća traži da dostavi prijedlog sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci, a
koji moraju zadovoljiti određene uvjete.
Prijedloga od strane vijećnika nije bilo.
Zaključeno u 19,05 sati.
Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković, bacc.ing.sec.
8

