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I. Općinski načelnik  
                                                                          

4. 
 

Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavka 2. i članka 5. stavaka 4., 5. i 6. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  („Narodne novine“ broj 3/17) te članka 47. 
Statuta Općine Skrad (“Službene novine Općine Skrad” broj 3/18, 5/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), 
općinski načelnik Općine Skrad 4. travnja 2019. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad  

 
I. 
 

 Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš (u daljnjem tekstu: Ocjena) II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad (u 
daljnjem tekstu: Plan). 
 

II. 
 

Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Skrad. 
 

III. 
 

U okviru postupka Ocjene provest će se postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti II. 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad za ekološku mrežu sukladno odredbama 
članka 48. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19). 
 

IV. 
 

Općina Skrad obuhvaća veliku površinu s velikim brojem relativno malih i disperziranih 
naselja. Takva prostorna struktura iznimno je nepovoljna jer otežava i poskupljuje uređenje 
građevinskog zemljišta i njegovo opremanje osnovnom infrastrukturom. Značajan dio naselja je u 
procesu depopulacije a neka su i potpuno napuštena. Osnovni javni sadržaji kao što su školstvo i 
zdravstvo dostupni su samo u manjem broju većih naselja a u značajnom broju malih naselja nema 
nikakvih mogućnosti za njihovo organiziranje. 

Ciljevi  izrade Plana su sljedeći: 
 Usklađenje plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18) 
 Usklađenje plana s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) u 

smislu georeferenciranja grafičkog dijela Plana u službeni koordinatni sustav Republike 
Hrvatske (HTRS96/TM) 

 Usklađenje plana s Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SNPGŽ 32/13), 
 Usklađenje plana sa zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela, 
 Korekcija i sistematizacija odredbi za provođenje postojećeg Plana sukladno obvezama 

Zakona o prostornom uređenju, obzirom na uočene nedostatke, u svrhu stvaranja, odnosno 
jasnijeg definiranja prostorno planskih uvjeta za zadržavanje u prostoru i rekonstrukciju 
izgrađenih građevina, te realizaciju novih zahvata u prostoru, kako bi se olakšala primjena i 
provođenje Plana, 

 Usklađenje odnosa izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja sa stvarnim stanjem u 
prostoru, 
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 Izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za 
gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), 

 Ispravak greške u grafičkom dijelu Plana u smislu vraćanja statusa građevinskog područja 
naselja česticama na području Iševnica unutar k.o. Brod na Kupi, 

 Preispitati namjene površina unutar građevinskih područja naselja, 
 Preispitati namjene površina izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, 
 Revizija potrebe izrade urbanističkih planova uređenja (UPU) unutar obuhvata Plana te 

eventualna korekcija obuhvata istih, 
 Definiranje lokacije i uvjeta izgradnje reciklažnog dvorišta prema Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13), 
 Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mrežne infrastrukture (E-županija) na području 

Općine Skrad, 
 Druge manje korekcije Plana i uklanjanje tehničkih nedostataka. 

 
V. 
 

 Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 
i programa na okoliš (NN 3/17), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19),  Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) 
te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se Plan donosi, slijedećim redoslijedom: 

1. Upravni odjel sukladno odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš započinje postupak Ocjene odmah po donošenju ove Odluke.  

2. Upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela iz članka IV. ove Odluke tako što im uz 
zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostavlja priloge propisane 
stavkom 8. članka 29. Uredbe: 

 nacrt Odluke o izradi Plana koja sadrži programska polazišta i ciljeve izrade 
 navod službenog glasila u kojem je objavljen izvorni Plan 
 Odluku o provedbi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš 
 OSPUO obrazac iz Priloga II. Uredbe 

U svrhu pribavljanja mišljenja Upravni odjel dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. 

2. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su 
navedeni u Prilogu II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama 
plana, daju u roku od 30 dana od primitka zahtjeva mišljenje o potrebi strateške procjene. 

3. Upravni odjel će Upravnom tijelu područne (regionalne) samouprave nadležnom za zaštitu 
okoliša, uz zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene, dostaviti zahtjev za 
provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Skrad za ekološku mrežu, sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode (NN 
80/13, 15/18 i 14/19). 

4. Ako Upravni odjel za zaštitu okoliša u Županiji isključi mogućnost značajnih negativnih 
utjecaja II. izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 
daje mišljenje da su II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad 
prihvatljive za ekološku mrežu. 

5. Ako Upravni odjel za zaštitu okoliša u Županiji ne isključi mogućnost značajnih negativnih 
utjecaja II. izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 
daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene, što znači da se obvezno 
provodi i postupak strateške procjene. 

6. Prije donošenja Odluke u postupku ocjene kojom će Općina potvrditi da za dokument koji je 
u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“ provesti postupak strateške procjene Općina će o 
provedenom postupku Ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša u 
Županiji. Uz prijedlog odluke Upravnom odjelu će se dostaviti i cjelovita dokumentacija iz 
postupka ocjene (zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene, mišljenja tijela po 
posebnim propisima, potvrde navedenih tijela o primitku zahtjeva i mišljenje upravnog tijela 
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područne (regionalne) samouprave nadležnog za zaštitu okoliša, sukladno članku 71. Zakona 
o zaštiti okoliša. 

7. Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša u Županiji, ako se u 
postupku ocjene utvrdi da plan nema značajan utjecaj na okoliš donijeti će se odluka da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te 
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.  

8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, donijeti će se 
odluka o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je 
utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) kojima 
je propisan način provedbe strateške procjene.  

9. O odluci iz točke 4. ili 5. UO koje provodi postupak ocjene informira javnost sukladno 
Zakonu o okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). 

 
VI. 

 
 U postupku ocjene sudjelovat će slijedeća javnopravna tijela: 

1. Javna ustanova Priroda, Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima u Primorsko-
goranskoj županiji, Grivica 4, 51000 Rijeka 

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci, 
Đure Šporera 3, 51000 Rijeka 

3. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice 
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 

Užarska 26, 51000 Rijeka 
5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša Slogin kula 2, 51000 Rijeka 
6. Komunalac za vodoopskrbu i odvodnju d.o.o., Supilova 173, 51300 Delnice 
7. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka 

 
VII. 

 
 Upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša.  
 

VIII. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama 
Općine Skrad“.   
 
KLASA: 351-01/19-01/5 
URBROJ: 2112/04-19-01-03  
Skrad, 04. travnja 2019. 
 

 Općinski načelnik 
                                                                                                             Damir Grgurić, dipl.ing., v.r. 
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II. Općinsko vijeće 
 

6. 
 

Na temelju članka 67. stavka  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18) i članka 32. Statuta 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 7/18-pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 23. travnja 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE 
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 
Članak 1. 

 
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Skrad 

za 2019. godinu („Službene novine Općine Skrad“ broj 8/18) u članku 1. alineja 7. mijenja se i glasi: 
„-izgradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture“. 
 

Članak 2. 
 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
„Sredstva za ostvarivanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. 
godinu planirana su u iznosu od 1.978.650,00 kn, a osigurati će se iz sljedećih izvora:  

- komunalni doprinos 261.150,00 kn  
- naknada za koncesije 15.000,00 kn 
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna 670.000,00 kn 
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 342.500,00 kn 
- ostala sredstva proračuna Općine Skrad 690.000,00 kn. 

 
Članak 3. 

 
U članku 4. točki 1.2. riječi „Porez na dohodak“ zamjenjuju se riječima „Ostala sredstva 

proračuna Općine Skrad“. 
 

Članak 4. 
 

 U članku 4. točka 1.7. mijenja se i glasi: 
 
„1.7. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
 
U nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova izgradnje ostalih objekata komunalne 
infrastrukture sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:  
Redni 
broj 

Poz.u 
pror. 

Opis poslova Procjena troškova Izvor financiranja 

1.  114 WIFI – komunikacijska oprema 112.500,00 Tekuće pomoći 
temeljem 
prijenosa EU 
sredstava  

2. 84 Izgradnja električne punionice 420.000,00 Državni proračun 
320.000,00 kn 
Ostala sredstva 
proračuna Općine 
Skrad 100.000,00 
kn 

UKUPNO: 532.500,00  



Stranica 32                                                     Službene novine Općine Skrad                                              3/2019   

Članak 5. 
 

U članku 4. iza točke 1.8. iznos „3.296.650,00“ zamjenjuje se iznosom „1.978.650,00“. 
 

Članak 6. 
 
              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 
Skrad». 
 
KLASA: 363-01/18-01/33 
URBROJ: 2112/04-18-01-02 
Skrad, 24. travnja 2019.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                          Predsjednik 
                                                                                                         Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 
 

7. 
 

Na osnovi članka 32. Statuta općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 18/13, 28/13 i 08/14 i „Službene novine Općine Skrad“ broj 3/18, 5/18 i 7/18-pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće općine Skrad na sjednici održanoj dana 23. travnja 2019. godine donosi 
 

O D L U K U 
o uvjetima korištenja Doma kulture u Skradu 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja Doma kulture u Skradu (u daljnjem tekstu 

Dom kulture). 
 

Članak 2. 
 

Dom kulture mogu koristiti pravne i fizičke osobe uz prethodno pisani zahtjev na 
tipiziranom obrascu koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad. 
 

Članak 3. 
 

Visina naknade za korištenje Doma kulture koja obuhvaća troškove električne energije, 
vode, grijanja ili hlađenja, čišćenja te korištenje raspoloživih uređaja i opreme iznosi 150,00 kuna za 
do 4 (četiri) sata dnevnog korištenja prostora, 250,00 kuna za od 4 – 8 (četiri do osam) sati korištenja 
prostora te 500,00 kuna za više od 8 (osam) sati dnevnog korištenja prostora.   

 
Članak 4. 

 
Od obveze plaćanja korištenja Doma kulture u potpunosti se oslobađaju trgovačka društva, 

javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač i vlasnik Općina Skrad, trgovačka društva, 
javne ustanove i druge pravne osobe iz oblasti javnih potreba koje obavljaju djelatnost koja se po 
zakonu financira iz proračuna Općine Skrad, vatrogasna društva,  vjerske zajednice i obrazovne 
institucije.  

Ne dozvoljava se davanje  prostora Doma kulture u podnajam ili podzakup.  
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Članak 5. 
 

Visina utvrđene naknade plaća se po ispostavljenom računu u korist proračuna Općine Skrad 
na IBAN: HR19 2402006183930009, model: HR 68, pozivom na broj: 5835 – OIB.  

Na nepravodobno uplaćeni iznos obračunava se zakonska zatezna kamata. 
 

Članak 6. 
        

Korištenje Doma kulture podrazumijeva pažnju dobrog gospodara, uz obvezu da se nakon 
korištenja  prostora isti očisti od stvari i smeća i postavi u stanje prije korištenja.  

Korisnik prostora dužan je nadoknaditi svu eventualnu nastalu štetu u prostoru koji je 
koristio, ako je istu prouzročio odnosno ako je nastala u vezi s korištenjem prostora od strane 
korisnika. 
   

Članak 7. 
 

Evidenciju o korištenju prostora vodi Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 8. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima korištenja Dona kulture u 
Skradu (KLASA: 372-01/04-01/01; URBROJ: 2112/04-04-01-01). 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Skrad“.  
  
KLASA: 372-01/19-01/2                                                                              
URBROJ: 2112/04-19-01-01 
Skrad, 24. travnja 2019.                                                        
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD 
 
                                                                                                                      Predsjednik 
                                                                                                      Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


