ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
09. ožujka 2022. godine u Domu kulture u Skradu s početkom u 17,30 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, Nikolina Crnković Đorđević – pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela, Boro Tomić – direktor „Komunalca“ d.o.o.
Delnice, Vjekoslav Pintar – predstavnik sredstava javnog priopćavanja
Opravdano odsutni: Neopravdano odsutni: 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.
G. Helgu Grgurić interesira da li ima kakvih novosti vezano uz hotel Zeleni vir, na što
načelnik Damir Grgurić odgovara da će se sutra održati sastanak u Županiji sa Dožupanom,
pročelnikom Upravnog odjela za regionalni razvoj g. Krpanom i investitorima koji će
predstaviti svoje planove i namjere vezane uz hotel.
G. Helga Grgurić postavlja načelniku Damiru Grguriću pitanje kada će podnijeti
izvješće o radu i plan izvršenja programa za razdoblje u novom mandatu, na što Načelnik
odgovara da je to obveza koja ne podliježe nekim sankcijama, te da je sve što radi vidljivo i
već rečeno kroz sjednice Vijeća.
Doc.dr.sc. Ivanu Poljančić Beljan zanima što je sa WIFI mrežom koja je postavljena
na Domu kulture i ne funkcionira još od lipnja prošle godine, a budući da je Načelnik rekao
da je upućen prigovor, interesira ju da li su iz Hrvatskog telekoma što odgovorili i da li su se
oglasili radi premještanje mreže na Planini. Načelnik Damir Grgurić odgovara da se nisu
oglasili niti su nam odgovorili. Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan smatra da se to treba riješiti
budući da stalno govorimo da smo otvoreni za mlade i povezani, te da li vijećnici mogu dobiti
konto karticu dobavljača Hrvatskog telekoma, na što načelnik Damir Grgurić odgovara će se
tražena kartica dostaviti vijećnicima.
G. Tamara Abramović postavlja pitanje što je s programom „Zaželi“ i što se događa s
tim obiteljima kada ih nitko ne obilazi, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je 09.
siječnja istekao ugovor, nakon čega je Država trebala raspisati natječaj, a koji još do
današnjeg dana nije raspisan, te nadodaje da se o tim obiteljima koje su bile uključene u
projekt trebaju brinuti djeca, i podsjeća da je cilj programa da se olakša život tim ljudima,
čime se ujedno olakšava i njihovoj djeci.
Ing. Josip Crnković postavlja pitanje da li se događa nešto po pitanju benzinske
pumpe, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je njima vrlo teško pristupiti, te da pumpu
ne žele prodati, ali će se pokušati dogovoriti sastanci s pojedinim ministrima.
Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan iznosi da je Načelnik rekao da će se razgovarati s
vlasnikom mlina i da će se vidjeti da li bi on možda mogao otvoriti mlin posjetiteljima, pa ju
interesira da li je to obavljeno, kako bi i vlasnica agencija „Lynx and fox“ mogla staviti u
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svoju ponudu obilazak mlina, za što bi se možda moglo staviti simbolična cijena ulaznice.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da kada će se formirati grupe, nekoga će se angažirati da
mlin otvori, te iznosi da bi vlasnica Agencije trebala kontaktirati Općinu i dogovoriti se oko
toga, a ne mi nju, te da joj može odgovoriti da kada bude imala grupu neka nas nazove i da će
joj Marijan ili Igor otvoriti mlin. Doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan smatra da vijećnica ne
može davati informacije, te moli Načelnika da službeno odgovori i da se dogovori s
vlasnicom agencije „Lynx and fox“. Načelnik Damir Grgurić odgovara da će se to izvršiti.
Bacc.ing.sec. Ivan Crnković postavlja pitanje do kuda se došlo s rekonstrukcijom ceste
za Zeleni vir, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da je izvršena rekonstrukcija 2400 m
ceste, te je još ostalo 1100 m grubih radova. Načelnik Damir Grgurić ujedno iznosi da bi još
od Države trebali dobiti 5.000.000,00 kn sa čime bi se riješilo 12000 m2 asfalta i zaštitna
ograda.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednica Natali Ribić predlaže sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
2. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2022. godini
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini
Skrad
4. Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2022. godini
5. Odluka o dopuni Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području N1 Novo
Naselje po povoljnijim uvjetima
6. Odluka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje
01.01. - 31.12.2021. godine
7. Selma Seifert, Hlevci, Prijedlog za zamjenu nekretnina
8. Prezentacija idejnog rješenja uređenja gornjeg parkirališta u Skradu
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad je bez rasprave jednoglasno
usvojen.
Točka 2.
Odlukom o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2022. godini raspoređuju se sredstva za rad političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Skrad u 2022. godini, a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2022. godinu. Za
rad političkih stranaka i liste grupe birača određuje se ukupan iznos od 9.000,00 kuna, a za
svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava u visini od 1.000,00 kn godišnje.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva kako slijedi:
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a) Hrvatska demokratska zajednica – HDZ (5 vijećnika) – 5.000,00 kn
b) Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP (1 vijećnik) – 1.000,00 kn
c) Nezavisna lista grupe birača, nositelj liste Danijel Bertović
Tamara Abramović – 1.000,00 kn
Ivana Poljančić Beljan – 1.000,00 kn
Josip Crnković – 1.000,00 kn.
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 zatupljenih u
Općinskom vijeću Općine Skrad za 2022. godini.
Točka 3.
Direktor „Komunalca“ d.o.o. Delnice g. Boro Tomić upoznaje Općinsko vijeće da je
prošle godine stupio na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom temeljem kojeg su JLS u
obvezi donijeti odluku kojom će se regulirati postupanje s komunalnim otpadom na području
JLS, te detaljnije obrazlaže postupak donošenja odluke i proceduru koju je trebalo napraviti,
način formiranja cijene te druge odredbe same odluke.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali g. Dubravko Mance, doc.dr.sc. Ivana Poljančić
Beljan i bacc.ing.sec. Ivan Crnković jednoglasno je usvojena
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada u Općini Skrad.
Točka 4.
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2022. godini imenuju se
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen
obilježjima.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2022. godini.
Točka 5.
Odlukom o dopuni Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na području N1 Novo
Naselje po povoljnijim uvjetima se u članku 5. stavku 1. Odluke o prodaji građevinskog
zemljišta na području N1 Novo Naselje po povoljnijim uvjetima („Službene novine Općine
Skrad“ broj 12/21) iza riječi „stanovanje“ dodaju riječi „u roku od 10 godina od dana
sklapanja kupoprodajnog ugovora“ čime se obvezuje podnositelja zahtjeva koji kupi
građevinsko zemljište po povoljnijim uvjetima da na istom sagradi nekretninu za stambeno
stanovanje u roku od 10 godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala g. Tamara Abramović jednoglasno je
usvojena
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Odluka o dopuni Odluke o prodaji građevinskog zemljišta
na području N1 Novo Naselje po povoljnijim uvjetima.
Točka 6.
Tekuća proračunska pričuva je za 2021. 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. – 31.12.2021. godine
1) U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine nisu korištena sredstva tekuće
proračunske pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine.
Točka 7.
Odvjetnik Saša Žarkovac, koji zastupa Selmu Seifert iz Rijeke dostavio je prijedlog
kojim predlažu zamjenu nekretnina i to k.č.br. 6812/2 k.o. Divjake koja je u vlasništvu Selme
Seifert, a upisana je kao oranica Logi-Lug površine 313 m2 za k.č.br. 8780/2 k.o. Divjake
koja je u zemljišnim knjigama uknjižena kao javno dobro i upisana kao put Mrzla Draga
površine 203 m2, te navodi da se obje čestice prema prostorno-planskoj dokumentaciji nalaze
u istom području sa istom namjenom. U prijedlogu je navedeno da predlagateljica Selma
Seifert ne potražuje nikakvu razliku površine, iako su površine čestica različite, te da se
obvezuje podmiriti sve eventualne troškove vezane uz postupak zamjene nekretnina.
Bez rasprave jednoglasno je usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće je suglasno da se pokrene postupak za zamjenu nekretnina prema
prijedlogu Selme Seifert.
Točka 8.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Nikolina Crnković Đorđević prezentirala je
idejno rješenje uređenja gornjeg parkirališta u Skradu kojim bi se parkiralište pretvorilo u trg i
time postao multifunkcionalni prostor, zatvorio bi se prilaz sa strane pošte i vizualno povezao
s parkom.
U raspravi su sudjelovali doc.dr.sc. Ivana Poljančić Beljan, ing. Josip Crnković i
načelnik Damir Grgurić.
Nakon rasprave pročelnica Nikolina Crnković Đorđević iznosi da se za Idejno rješenje
uređenja gornjeg parkirališta može napraviti i savjetovanje kako bi i mještani Općine mogli
dati svoje mišljenje i prijedloge.
Informacija je primljena na znanje.
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Nakon posljednje točke dnevnog reda predsjednica Natali Ribić upoznaje vijećnike da
bi ovog ljeta Hrvatske ceste trebale urediti odmorište kod črešnja, a načelnik Damir Grgurić
upoznaje vijećnike s planiranim projektima u ovoj godini i to: podizanje kredita na 10 godina
za izmjenu kompletne javne rasvjete, asfaltiranje ceste za Brezje i Pečišće, uređenje prostora
na ulazu u vrtić postavljanjem tlakavca, uređenje prilaza Domu kulture, uređenje prilazne
staze za mlin.
Zaključeno u 19,25 sati.
Zapisničar
Anita Rački

Predsjednica
Općinskog vijeća
Natali Ribić
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