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23.
Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Skrad („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 30/03 i 19/07) i članka 11. i 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 8/14) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj
25. srpnja 2017. godine, donijelo je
ODLUK U
o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća javna priznanja
i nagrade za 2017. godinu:
a) POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 2.000,00 kuna
1. Folklornoj skupini „Skračka deca“, za 10 godina rada na poticanju i unaprjeđenju
kulturne aktivnosti na području Općine Skrad;
b) POHVALNICU
1. Udruzi «Skradska žena» Skrad, za 20 godina rada na unaprjeđenju kulture, njege običaja i
tradicije na području Općine Skrad;
c) ZAHVALNICU
1. Geronto domaćicama Davorki Srkoč i Vlasti Podnar - za pružanje pomoći starijim i
nemoćnim na području Općine Skrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Skrad“.
KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ.: 2112/04-17-01-06
Skrad, 26. srpnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.

24.
Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17)
te članka 32. Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i
8/14), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SKRAD
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/07 i 21/12)
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UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 19/07 i 21/12) (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat II. izmjena i dopuna Prostornog plana,
ocjenu stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana te drugih sudionika
korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana, rokovi za izradu Plana
te izvori financiranja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
Članak 3.
Pravna osnova za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad:
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17)
Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)
Prostorni plan Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13).
RAZLOZI DONOŠENJA
Članak 4.
Osnovu za pokretanje II. izmjena i dopuna Plana čini :
















Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13 i 65/17),
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja
(„Narodne novine“ broj 115/15) u smislu georeferenciranja grafičkog dijela Plana u službeni
koordinatni sustav Republike Hrvatske (HTRS96/TM),
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13),
Usklađenje važećeg Prostornog plana sa zahtjevima nadležnih institucija,
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,
Izmjene granice građevinskih područja naselja na područjima gdje je iskazan interes za gradnjom i
gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 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 („Narodne novine“ broj 94/13),
Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mrežne infrastrukture (E-županija) na području Općine
Skrad,
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Druge manje korekcije Plana i uklanjanje tehničkih nedostataka.

OBUHVAT
Članak 5.
Obuhvat Plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Skrad.
OCJENA STANJA U OBUHVATU
Članak 6.
Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih
potencijala prostora te je Plan potrebno revidirati. Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Skrad
uočeni su određeni nedostaci koji su rezultat promjene Zakona o prostornom uređenju te je potrebna izmjena
i dopuna Plana, kako bi se on uskladio s novim zakonskim odredbama.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 7.
Određuju se sljedeći ciljevi II. izmjena i dopuna Plana:
1. U nastojanju olakšavanja realizacije investicija te izgradnje na području Općine Skrad, cilj je jasno
definiranje prostorno planskih uvjeta u skladu sa za Zakonom o prostornom uređenju („Narodne
novine“ 153/13 i 65/17).
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA
I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
Članak 8.
U izradi Plana koristit će se sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe
određene posebnim propisima.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad izradit će se na topografskom planu u mjerilu
1:25000 i katastarskom planu u mjerilu 1:5000.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova
prostornog uređenja.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
Članak 10.
Popis javnopravnih tijela određen posebnim propisima koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice) za
izradu Plana iz područja svog djelovanja te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi predmetnog Plana:
1. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije, Rijeka,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,
3. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i
inspekcijskih poslova, Rijeka,
4. Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, Užarska
26 , 51000 Rijeka,
5. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb,
6. Ministarstvo poljoprivrede RH, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
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7. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka,
8. Javna ustanova Priroda, Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima u Primorsko-goranskoj
županiji, Grivica 4, 51000 Rijeka,
9. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Rijeka,
10. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
11. Hrvatske ceste d.o.o, Zagreb,
12. Županijska uprava za ceste Primorsko – goranske županije, Rijeka,
13. Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., društvo za građenje i gospodarenje autocestom, Zagreb,
14. Hrvatske željeznice, Sektor razvoja i planiranja investicija, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,
15. HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka,
16. HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, Skrad,
17. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,
18. Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Delnice.
Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), navedena
tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.
Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih
nemaju.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA,
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU
Članak 11.
Rok za izradu Plana po fazama:
– Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Prostornog
plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva
– Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 20 dana od dana zaprimanja prethodnih zahtjeva
– Javna rasprava: 8 dana
– Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi - do završetka javnog uvida
– Izvješće o javnoj raspravi 10 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana
– Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 8 dana po dostavi Nacrta konačnog prijedloga Plana
– Donošenje Plana – ovisi o sjednici Općinskog vijeća.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
Članak 12.
Izrada Plana financirat će se sukladno članku 63. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13 i 65/17).
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Općine Skrad“.
Ova Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisom, odnosno
određenim u članku 10. ove Odluke.
Odluka o izradi Plana dostavlja se Javnoj ustanovi – Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske
županije.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u“Službenim novinama Općine Skrad“.
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KLASA: 350-01/17-01/4
URBROJ: 2112/04-17-01-01
Skrad, 26. srpnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD
Predsjednik
Ivan Crnković, bacc.ing.sec., v.r.

25.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 48/13 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2017.
godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Službene novine Općine Skrad“ broj 8/16) i članka 32.
Statuta Općine Skrad („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/13, 28/13 i 8/14) Općinsko
vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine, donijelo je
ODLUK U
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2017. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Skrad za 2017. godinu.
Članak 2.
U Proračunu Općine Skrad za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 8.300,00 kuna.
Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva u visini ½ planiranih sredstva u Proračunu, koja se odnose
na ovaj saziv Općinskog vijeća, a koja iznose 4.150,00 kuna.
Članak 3.
Dio sredstava u ukupnom iznosu od 4.150,00 kn što je ½ osiguranog iznosa, isplaćen je za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u razdoblju od 01. siječnja 2017. godine
do prestanka njihova mandata, dok će preostali iznos od 4.150,00 kn biti isplaćen za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću nakon konstituiranja Općinskog vijeća dana 08. lipnja 2017. godine pa do
31. prosinca 2017. godine.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci
pripada, prema rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno
broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.
Članak 5.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 370,50 kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 37,05
kuna.

