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Z A P I S N I K 
 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane 
28. srpnja 2021. godine u Domu kulture u Skradu s početkom u 18,00 sati 

 
Nazočni: Elena Cindrić, Natali Ribić, Ivan Crnković, Dubravko Mance, Josip Jurković,  
               Tamara Abramović, Ivana Poljančić Beljan, Josip Crnković, Helga Grgurić 
 
Ostali nazočni: Damir Grgurić - općinski načelnik, Vjekoslav Pintar, Slavica Kljajić, Nenad  
                         Lučić – predstavnici sredstava javnog priopćavanja, Nikolina Crnković  
                         Đorđević – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
 
Zapisničar: Anita Rački 
 
 
 Predsjednica Natali Ribić 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 posljednjih dva mjeseca WIFI ne 
funkcionira, te ju interesira koji je razlog, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je T-
comu upućen već prigovor na koji nisu odgovorili ili bi to možda trebali ukinuti. Doc.dr.sc. 
Ivana Poljančić Beljan smatra da ne bi bilo dobro da se WIFI ukine, već da se možda malo 
žešće urgira prema njima, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je mislio na promjenu 
operatera. 

G. Tamaru Abramović interesira kakvo je trenutno stanje što se tiče proširenja 
okretišta na Velikom Selcu, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je plan bio da se spoji 
s cestom prema Divjakama i Hripcu, sa čim se žitelji nisu složili iz razloga da će cesta tada 
biti previše prometna, te da trenutno treba riješiti vlasništvo zemljišta s g. Jakovcem i 
asfaltirati je, te možda postaviti kontejnere za odvajanje otpada. Načelnik Damir Grgurić 
nadodaje da se može održati sastanak s tim ljudima ako je potrebno ili zbor građana, na što g. 
Tamara Abramović odgovara da ju je samo interesiralo do kuda se došlo s radovima.   

G. Tamara Abramović iznosi da je zavoj na cesti prema Bukov Vrhu u lošem stanju i 
postavlja pitanje da li se može što napraviti da se cesta popravi. Načelnik Damir Grgurić 
odgovara da je to županijska cesta i da je u izradi projektna dokumentacija za kompletnu 
sanaciju ceste. 

Ing. Josip Crnković smatra da bi trebalo urediti prostor mrtvačnice u Skradu jer 
otpadaju pločice, poderani su zastori, te ga ujedno interesira što je domom na Rogima. 
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je za dom napravljena tehnička dokumentacija, ali je 
došlo do greške geodeta pa se čeka izmjera. Što se tiče mrtvačnice načelnik Damir Grgurić 
iznosi da je vidio što u mrtvačnici treba napraviti i da je problem jer ne može naći pravog 
majstora za postavljanje pločica, te da nove zastore treba nabaviti i za mrtvačnicu u Skradu i 
Divjakama. 

Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan iznosi da bi se nadovezala na svoje pitanje sa 
sjednice održane u ožujku vezano uz mlin tj. stavljanje mlina u turističku ponudu, te postavlja 
pitanje da li bi se djelatnicu koja sada radi u turističkom uredu moglo obučiti da može 
zainteresiranima pokazati kako mlin radi. Načelnik Damir Grgurić odgovara da će se pokušati 
angažirati Vilka Grgurića da posjetiteljima i ostalim zainteresiranima pokaže kako mlin radi, 
te da bi trebalo odrediti da jedan dan u tjednu ili svaki dan po nekoliko sati bude mlin otvoren. 
Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan smatra da bi agencija Lynx&Fox za grupe sigurno mlin 
uvrstila u svoju ponudu.       
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 Budući da pitanja više nije bilo predsjednica Natali Ribić predlaže sljedeći   
  

D n e v n i   r e d 
 

1. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021. godinu 
2. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. g. 
3. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015. – 

2020. godine 
4. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito godišnje  

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 
tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Skrad u 2021. godini 

5. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2021.g. 
6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Skrad od 

01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024  . godine 
7. Program proslave Dana Općine Skrad 2021.g. 
8. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2021.g. 

 
Predsjednica Natali Ribić iznosi da je potrebno izmijeniti naziv točke 3. koja treba 

glasiti: Odluka o dopuni Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015. – 2020. godine. 
 
Dnevni red je s navedenom izmjenom jednoglasno usvojen. 

 
 

   Točka 1. 
 

Odlukom o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021. godinu ukupni 
prihodi povećavaju se za 713.400,00 kn, odnosno s planiranih 8.398.200,00 kn na 
9.111.600,00 kn, dok se rashodi također povećavaju za 713.400,00 kn, tj. s planiranih 
8.958.200,00 kn na 9.671.600,00 kn. Kraće obrazloženje prvih izmjena i dopuna Proračuna 
dala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela g. Nikolina Crnković Đorđević. 

Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao ing. Josip Crnković i pročelnica Nikolina 
Crnković Đorđević, jednoglasno je usvojena  

 
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021. godinu. 

 
 
Točka 2.  

 
Odlukom o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu se ukupna sredstva za ostvarenje Programa povećavaju sa 
568.000,00 kn na 868.000,00 kn. Sredstva za ostvarenje ovog Programa pored dosadašnjih 
izvora osigurati će se i iz državnog proračuna s iznosom od 165.000,00 kn, a i povećava se 
iznos od komunalne naknade s prvotno planiranih 164.375,00 kn na 299.375,00 kn. Navedena 
sredstva će se utrošiti za sanaciju divljih deponija na području Općine Skrad i za nabavku 
LED lampi. 
  Bez rasprave jednoglasno je usvojena 
 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu. 
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 Točka 3. 
  

Odlukom o dopuni Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine se 
navedena Strategija, u Odjeljku 9. Mjere i razvojni prioriteti, Strateški cilj 5. Poticanje 
društvenog standarda, jačanje zdravstvene i socijalne  dimenzije kvalitete života, Strateški 
prioritet 5.1. Razvoj i sufinanciranje udruga od interesa Općine Skrad, Mjera 5.1.1. Uređenje, 
dogradnja i izgradnja društvenih objekata Strategije razvoja Općine Skrad za razdoblje od 
2015.-2020. godine („Službene novine Općine Skrad“ broj 4/16), iza aktivnosti „uređenje 
zelenih površina“ dopunjuje aktivnošću „Rekonstrukcija Društvenog doma Skrad.“ 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovale doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan i 
pročelnica Nikolina Crnković Đorđević jednoglasno je usvojena 
 

Odluka o dopuni Strategije razvoja Općine Skrad 
za razdoblje 2015.-2020. godine. 

 
 
 Točka 4. 
 
 Odlukom o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u tekućem 
sazivu Općinskog vijeća Općine Skrad u 2021. godini raspoređuju se sredstva za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 
tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Skrad u 2021. godini za period od dana održavanja 
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad do kraja tekuće godine, odnosno od 
02. lipnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine u iznosu od 11.200,00 kn. Sredstva za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača raspoređuju se 
na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da se 
pojedinoj političkoj stranci i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, 
dodjele sredstva razmjerno broju članova prema konačnim rezultatima izbora za članove 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno izvještaju Mandatnog obora sa 
konstituirajuće sjednice Općine Skrad. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji 
iznos sredstava od 1.000,00 kuna, odnosno 83,33 kn mjesečno. S obzirom da je u Općinsko 
vijeće Općine Skrad izabrano 5 članica i 4 članova, u ovom sazivu Općinskog vijeća nema 
podzastupljenog spola u smislu odredbi Zakona, s obzirom da je zastupljenost oba spola viša 
od 40%. Uslijed navedenog, političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću i nezavisni 
vijećnici za vrijeme mandata ovoga saziva Općinskog vijeća nemaju pravo na dodatnu 
naknadu za podzastupljeni spol. Sredstva raspoređena prema ovoj Odluci doznačuju se na žiro 
račun političkih stranaka, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u 
jednakim iznosima.  
 Bez rasprave jednoglasno je usvojena 
 

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito 
 godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih 

u tekućem sazivu Općinskog vijeća Općine Skrad u 2021. godini. 
 
 
 Točka 5. 
 
  Tekuća proračunska pričuva je za 2021. godinu planirana u iznosu od 16.600,00 kn, a 
u razdoblju od 01.01. do 30.06. ta sredstva nisu korištena. 
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  Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve 
za razdoblje  01.01. – 30.06.2021. godine 

 
1) U razdoblju od 01.01. - 30.06.2021. godine nisu korištena sredstva tekuće 

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

razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine. 
  
 

Točka 6. 
 
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da je predstavničko 

tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužno 
donijeti smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri 
godine. Tako se predloženim Smjernicama razmatra razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Skrad (opći dio i operativne snage), ostale aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja, te 
predlaže donošenje zaključka: da je stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne 
zaštite zadovoljavajuće, ali je potrebno pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju novih 
dokumenata, kako bi se dokumentacija uskladila sa zakonskom regulativom, te je potrebno 
pristupiti potpisivanju ugovora s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju 
operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 
području Općine Skrad. Primarni cilj je osposobljavati Stožer civilne zaštite za brzo i 
efektivno djelovanje u kriznim situacijama, te je potrebno svake dvije godine održati veću 
terensku operativnu vježbu, u suradnji s PUZS Rijeka, kako bi se članovi Stožera upoznali s 
cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i svojom funkcijom u istom. 

Bez rasprave su jednoglasno usvojene 
 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Skrad od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2024. godine. 

 
 
 Točka 7. 
 

Odbor za proslavu Dana Općine izradio je prijedlog Programa proslave Dana Općine 
2021. godine. 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 Blaževića-Blaža, te će posjetiti obitelj Đaković. Istog dana 
će se na Skradskoj dragi održati Otvoreno prvenstvo Gorskog kotara u šahu. 07. kolovoza 
planira se organizirati druženje uz boćanje i nogomet pod nazivom „Svi za Dejana“ koje će se 
održati na sjećanje na pok. Dejana Crnkovića. 13. kolovoza će se održati svečana sjednica 
Općinskog vijeća Općine Skrad na kojoj će se izvršiti dodjela javnih nagrada i priznanja 
Općine Skrad, te podijeliti nagrade za najurednije okućnice. Prije svečane sjednice bilo bi 
polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja Križ i na grob Josipa Blaževića-Blaža. 14. 
kolovoza će se na Skradskoj dragi u popodnevnim satima organizirati dječje igre, dok će se 
istog dana navečer održati 11. woodrock koncert na kojem će nastupiti „Hladno pivo“. 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. Dana 22. kolovoza će skradski planinari, nakon svete mise u crkvi Sv. Antuna 
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Padovanskog u Skradu, organizirati okupljanje planinara u čast Sv. Bernarda u Zelenom viru,  
Dana 27. kolovoza navečer će se u Domu kulture organizirati „Pub-kviz“, dok bi se 28.08. 
obilježio 13. Festival malina pohodom na Skradski vrh i vidikovac Perić. Isti dan planira se 
organizirati ski utrka na rolerima u organizaciji SK „Polet“, čime bi i završio program 
proslave Dana Općine Skrad.  

U raspravi je na prijedlog g. Tamare Abramović i doc.dr.sc. Ivane Poljančić Beljan 
prihvaćeno da se Dječje igre održe s početkom u 15:00 sati, umjesto predloženih 16:00 sati.  

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Tamara Abramović, doc.dr.sc. Ivana 
Poljančić Beljan i predsjednica Natali Ribić  jednoglasno je usvojen     

 
Program proslave Dana Općine Skrad za 2021. godinu. 

 
 

 Točka 8. 
 

Odbor za izbor i imenovanja Općine Skrad je na svom sastanku održanom dana 23. 
srpnja 2023. godine razmotrio prijedloge koji su pristigli temeljem objavljenog Javnog poziva 
za dodjelu javnih priznanja i nagrada. Pristiglo je četiri prijedloga i to: 

1) G. Ivan Crnković iz Skrada, Veliko Selce 17 dostavio je prijedlog kojim predlaže 
da se Nevenki Arbanas nagrada za volontiranje u Župi Skrad; 

2) Općinski načelnik Damir Grgurić dostavio je prijedlog kojim predlaže da se 
općinska priznanja dodijele: LRA „Pins“ Skrad povodom 25-te godišnjice rada, Ivanu Ribiću, 
učeniku 3. razreda  i Karlu Abramoviću učeniku 6. razreda, za osobite uspjehe u šahu, 
Vjekoslavu Pintaru za dugogodišnji rad u Osnovnoj školi Skrad, Ministarstvu regionalnog 
razvoja i fondova EU za pruženu financijsku pomoć u realizaciji projekta izgradnje 
vatrogasne garaže u sklopu vatrogasnog doma u Skradu; 

3) Natali Ribić iz Skrada, Šiljar 7 dostavila je prijedlog kojim predlaže da se općinsko 
priznanje dodijeli Zdenku Jurkoviću, posmrtno, za iznimne rezultate i uspjehe u radu s 
mladim šahistima iz Skrada; 

4) vijećnice Općinskog vijeća Općine Skrad Tamara Abramović i Elena Cindrić 
dostavile su prijedlog da se općinsko priznanje dodijeli Udruzi mladih „Initium“ za 10 godina 
rada i djelovanja udruge. 

Odbor predlaže da se dodijele sljedeća općinska priznanja i nagrade i to: povelja s 
novčanom nagradom u iznosu od 2.000,00 kuna: Udruzi mladih „INITIUM" Skrad, pohvalnica: 
Zdenku Jurkoviću, posmrtno, Ivanu Ribiću, Karlu Abramoviću i LRA „PINS“ d.o.o. Skrad, 
zahvalnica: Nevenki Arbanas i Vjekoslavu Pintaru. 

Bez rasprave je jednoglasno usvojena 
 

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2021. godinu 
 
                Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća 
javna priznanja i nagrade za 2021. godinu: 

a) POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 2.000,00 kuna  
1. Udruzi mladih „INITIUM" Skrad, povodom 10.-te godišnjice rada i djelovanja Udruge, 

za osobit doprinos u promociji Općine Skrad organiziranjem raznih događaja. 
b) POHVALNICU 

1. Zdenku Jurkoviću, posmrtno, za postignute iznimne rezultate i uspjehe u radu s 
mladim šahistima iz Skrada; 

2. Ivanu Ribiću, za postignute osobite uspjehe u šahu; 
3. Karlu Abramoviću, za postignute osobite uspjehe u šahu; 
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4. Lokalnoj razvojnoj agenciji „PINS“ d.o.o. Skrad, povodom 25.-te godišnjice rada, za 
značajan doprinos u razvoju poduzetništva, obrta i ruralnog razvoja na području 
Općine Skrad i Gorskog kotara. 
c) ZAHVALNICU 

1. Nevenki Arbanas, za doprinos zajednici dugogodišnjim volontiranjem u Župi Skrad; 
2. Vjekoslavu Pintaru, povodom 20.-te godišnjice rada kao ravnatelj u Osnovnoj školi.  

 
 

 
Zaključeno u 18,30 sati. 

 
 
 
 
 
Zapisničar                                                                                                     Predsjednica 
Anita Rački                                                                                               Općinskog vijeća 
                                                                                                                       Natali Ribić 


