ZAPISNIK
sa svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
13. kolovoza 2021. godine u Domu kulture u Skradu s početkom u 12,00 sati
Nazočni: članovi Općinskog vijeća Općine Skrad, Damir Grgurić - općinski načelnik,
uzvanici i gosti, predstavnici sredstava javnog priopćavanja
Zapisničar: Anita Rački
Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije, članica
Općinskog vijeća Općine Skrad Elena Cindrić otvara svečanu sjednicu i pozdravlja nazočne.
Minutom šutnje odana je počast svim poginulim hrvatskim braniteljima.
Zatim predsjednica Općinskog vijeća Općine Skrad Natali Ribić pozdravlja sve goste,
posebno gradonačelnika Grada Bakra Tomislava Klarića, zamjenika župana Petra Mamulu,
svećenika Ivana Mandića, predstavnike javnih i državnih poduzeća, predstavnike skradskih
tvrtki i udruga te načelnike i gradonačelnike goranskih općina i gradova i poziva načelnika
Damira Grgurića, koji se nazočnima obratio prigodnim riječima.
Nakon izlaganja načelnika Damira Grgurića, nazočne su pozdravili načelnik Općine
Fužine David Bregovac u ime goranskih načelnika i gradonačelnika, zamjenik Župana
Primorsko-goranske županije Petar Mamula i Tomislav Klarić izaslanik predsjednika vlade
Andreja Plenkovića, ujedno i izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji su
Općini Skrad izrazili svoje čestitke povodom Dana Općine, te se obratili prigodnim govorom.
U ime mještana Općine Skrad prisutnima se obratio Josip Jeličić koji je također svima čestitao
Dan općine.
Elena Cindrić potom zahvaljuje svima na upućenim lijepim riječima, čestitkama i
željama i najavljuje drugi dio svečane sjednice - podjelu javnih priznanja i nagrada. Elena
Cindrić, ujedno i predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Općine Skrad čita Odluku o
dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2021. godinu kojom se povelja s novčanom nagradom u
iznosu od 2.000,00 kn dodjeljuje Udruzi mladih „Initium“ Skrad, povodom 10.-te godišnjice
rada i djelovanja Udruge, za osobit doprinos u promociji Općine Skrad organiziranjem raznih
događaja; pohvalnica se dodjeljuje Zdenku Jurkoviću, posmrtno, za postignute iznimne
rezultate i uspjehe u radu s mladim šahistima iz Skrada, Ivanu Ribiću, za postignute osobite
uspjehe u šahu, Karlu Abramoviću, za postignute osobite uspjehe u šahu, 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, dok se
zahvalnica dodjeljuje Nevenki Arbanas, za doprinos zajednici dugogodišnjim volontiranjem u
Župi Skrad i Vjekoslavu Pintaru, povodom 20.-te godišnjice rada kao ravnatelj u Osnovnoj
školi Skrad, za značajan doprinos u odgoju i obrazovanju na području Općine Skrad.
Elena Cindrić poziva redom nagrađene da prime priznanja koja im uručuju
predsjednica Općinskog vijeća Natali Ribić i općinski načelnik Damir Grgurić. Na
dodijeljenoj nagradi zahvalila se g. Mira Jurković, supruga pok. Zdenka Jurkovića, a u ime
nagrađenih na dodijeljenim nagradama i priznanjima zahvalio se g. Vjekoslav Pintar. Budući
da su tri dodijeljena priznanja vezana uz šah, riječi zahvale uputio je i g. Ivan Mandekić,
predsjednik Šahovskog saveza PGŽ-a.
Elena Cindrić zatim najavljuje i dodjelu priznanja koja se dodjeljuju u akciji odabira
najljepših okućnica koja se održava već dugi niz godina. Ove godine priznanja se dodjeljuju u
tri kategorije, a to su najljepša okućnica kućanstva, najljepši okoliš pravne osobe i najljepše
uređen okoliš objekta za iznajmljivanje. Elena Cindrić proziva nagrađene da prime priznanja
koje su im podijelile Natali Ribić predsjednica Odbora za odabir najljepših okućnica i
vijećnica Općinskog vijeća Ivana Poljančić Beljan. Nagradu za najljepšu okućnicu privatne
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osobe dobila je obitelj Pintar, J.B.Blaža 24, nagradu za najljepši okoliš pravne osobe odnosno
poslovnog subjekta dobila je vlasnica Frizerskog obrta „Tea“ Javorka Ljubičić, dok je nagrada
za najljepši okoliš objekta za iznajmljivanje pripala kući za odmor „Divjake log home“
vlasnice Selme Seifert iz Hlevci.
Elena Cindrić zatim najavljuje nastup Nikole Mance koji će svirati na gitari i
Kristijana Jurkovića na harmonici.
Nakon nastupa skradskog dua, predsjednica Natali Ribić još jednom svim žiteljima
čestita Dan općine i zaključuje svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Skrad te poziva
nazočne na prigodan domjenak.

Zaključeno u 13,00 sati.
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