ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
29. srpnja 2013. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Milivoj Rupe, Hrvoje Đaković,
Tonček Kezele, Anton Mance, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić,
Mira Đorđević
Ostali nazočni: Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog
načelnika, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog
priopćavanja
Opravdano odsutni: Neopravdano odsutni: Zapisničar: Anita Rački
Ovjerovitelji zapisnika: Mira Đorđević i Josip Crnković
Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Crnković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, te
poziva načelnika Damira Grgurića, zamjenicu načelnika Natali Ribić i vijećnika dr.sc. Josipa
Grgurića da daju svečanu prisegu.
Predsjednik Ivan Crnković čita tekst svečane prisege, nakon čega pojedinačno proziva
gore imenovane koji izgovaraju riječ «prisežem».
Predsjednik Ivan Crnković zatim iznosi da vijećnici, prije dnevnog reda, imaju pravo
postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog
načelnika.
G. Dubravko Grbac predlaže da bi bilo dobro da za iduću sjednicu općinski načelnik
sastavi jedno kraće izvješće kojim bi upoznao vijećnike s najaktualnijim pitanjima u našoj
Općini i kapitalnim stvarima, kao što su prostor na Šiljaru, hotel u Skradu, benzinska postaja,
radovi na kanalizaciji i dr., budući da je novi sastav Vijeća.
G. Dubravko Grbac ujedno postavlja pitanje vezano za provedbu Odluke o
komunalnom redu. Naime od izbora je prošlo već više od dva mjeseca, a u Odluci o
komunalnom redu stoji da su stranke dužne u roku od osam dana od održavanja izbora
ukloniti svoje promidžbene plakate, te ga zanima da li je komunalni redar postupio po članku
80. točka 8. Odluke o komunalnom redu i propisao novčanu kaznu za one koji to nisu učinili.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da vijećnike može odmah upoznati sa svim
aktualnim pitanjima, te iznosi da je Općina od Agencije za upravljanje državnom imovinom
dobila poziv na plaćanje duga za naknadu temeljem ugovora o osnivanju prava građenja, kao i
duga za redovnu i zateznu kamatu u sveukupnom iznosu od 142.712,44 kn o kojima do sada
nitko nije govorio, i izgleda da je napravljen propust prilikom potpisivanja ugovora, što znači
da ćemo do isteka ugovora još platiti 238 tisuća kuna na ime kamata, a ukupno će nas ta
čestica koštati oko 450.000,00 kn o čemu će biti riječi na idućoj sjednici Vijeća. Načelnik
Damir Grgurić iznosi da je stari hotel u vlasništvu Hrvatske poštanske banke iz Zagreba, te da
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se Općina javila na drugu dražbu koja je bila ukinuta i to sve tako sada stoji. Što se tiče
kapitalnih projekata, kanalizacija se radi tempom kako je predviđeno, završeni su Šiljar i
Veliko Selce, preostaje Cvjetna ulica, dio Goranske ulice kod Štajduhara i Vojni dom, koju
financiraju 90% Hrvatske vode, a 10 % Općina. Nadalje, vodovod u Hlevcima je gotov,
financijske obaveze prema Komunalcu su riješene, nasipavana je cesta Gornja Dobra-BrezjePečišće, Šerementovo-Ržena njiva, na natječaju IPARD su Općini prošla dva projekta te se
još čeka da prođe proces kontrole i zatim potpišu ugovori, radovi na fasadi Doma kulture su
završeni i plaćeni, te je još ostalo neplaćeno 80.000,00 kn za zimsku službu, uređuje se donji
prostor u staroj školi te bi se vrtić preselio u prizemlje, Pins se preregistrirao i preuzeo
izletište Zeleni vir i potpisao ugovor s javnom ustanovom Priroda i do sada je prodano 5200
ulaznica, slijedi preustroj Komunalca što znači da se mora odvojiti poduzeće koje prodaje
vodu od poduzeća koje skuplja smeće i fekalije, što znači da moraju biti dva zasebna
poduzeća, Komunalac priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju pretovarne stanice u
Sović lazu koju financira Fond, a ostatak infrastrukture bi trebale financirati lokalne
samouprave sa 20%, a u vlasničku strukturu Komunalca trebali bi ući i gradovi Čabar i
Vrbovsko, što će se sve još vidjeti. Što se tiče drugog pitanja načelnik Damir Grgurić
odgovara da komunalni referent nije nikoga kaznio što se plakati nisu uklonili.
Dr.sc. Josip Grgurić postavlja pitanje gdje smo sa zakupcima objekata na Šiljaru, na
što načelnik Damir Grgurić odgovara da je u Župan obećao da će pomoći i pokušati riješiti
spornu česticu, te iznosi da je agencija koja se dosada zvala AUDIO opet doživjela promjene
te se sada zove Agencija za upravljanje državnom imovinom te se tamo nema koga što pitati,
zakupac je preko neke svoje veze pokušao stupiti u kontakt što je jako žalosno, da se treba
tražiti veza, te da je Općina tražila pravo građenja na 50 godina ili da prodaju Općini tu
česticu, elaborat parcelizacije nije prihvaćen, te će se za iduće Vijeće pripremiti materijal u
vezi objekata na Šiljaru.
Dipl.ing. Mira Đorđević smatra da bi trebalo postaviti zaštitnu ogradu na igralištu kod
vrtića, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da se igralište nalazi na zemljištu koje je u
vlasništvu škole, ali da će se bez obzira na to ograda svejedno napraviti još ove godine, dok je
lani izvršena izmjera koliko je potrebno ograde. Načelnik Damir Grgurić ujedno iznosi da bi
bilo dobro da učitelji tamo ne vode svoje pse u šetnju, a i majke koje su s sa svojom djecom
ne bi trebale bacati opuške u pijesak gdje se igraju djeca.
Načelnik Damir Grgurić još izvješćuje da je PGŽ za elementarnu nepogodu cijelom
Gorskom kotaru dodijelila iznos od 300.000,00 kn, što bi na svaku općinu ili grad pripalo
tridesetak tisuća kuna.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice
Izmjene i dopune Statuta Općine Skrad
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Skrad
Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za I.-VI.2013. godine
Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.06.2013.g.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine
Skrad
7. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad
8. Odluka o imenovanju Odbora za proslavu Dana Općine
9. Program proslave Dana Općine Skrad 2013.g.
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10. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2013.g.
11. Odluka o utvrđivanju obilježavanja blagdana u 2013.g.
12. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća,
članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
13. Kupnja traktora za čišćenje snijega
14. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Odjel
predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je bez rasprave
jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Temeljem odredbe članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi,
Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dostavljen je Statut Općine Skrad,
donesen na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013. godine. U postupku nadzora zakonitosti
navedenog akta utvrđeno je da pojedine odredbe Statuta nisu suglasne sa zakonskim
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi i Zakona o lokalnim
izborima, a koje se odnose na raspisivanje referenduma za pribavljanje prethodnog mišljenja
stanovnika o promjeni područja Općine Skrad, raspisivanju referenduma za opoziv načelnika,
utvrđivanju ovlasti načelnika o odlučivanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu
Općine Skrad, zatim o obvezi načelnika da odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika
Općine Skrad u tijelima javnih ustanova i trgovačkih društava u propisanom roku dostavi
nadležnom predstavničkom tijelu i objavi u službenim novinama, kao i razlog prestanka
mandata vijećniku ako mu prestane prebivališta na području Općine Skrad. Predloženim
Izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad, izvršeno je usklađivanje navedenih propusta sa
Zakonom o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi i Zakona o lokalnim izborima.
Bez rasprave jednoglasno su usvojene
Izmjene i dopune Statuta Općine Skrad.
Točka 3.
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
/regionalnoj/ samoupravi i Zakona o lokalnim izborima, zakonodavac je obvezao jedinice
lokalne samouprave i područne/regionalne samouprave da svoje statute i druge opće akte
usklade s odredbama ovih zakona u roku od šest mjeseci od njihovog stupanja na snagu.
Temeljem navedenog, potrebno je dosadašnji Poslovnik Općinskog vijeća Općine Skrad
usuglasiti s navedenim zakonima i Statutom Općine. Poslovnikom Općine Skrad uređuje se
način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika
zatim prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, način rada radnih
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tijela, postupak donošenja akata vijeća, sazivanje i tijek sjednica i druga pitanja značajna za
rad Općinskog vijeća, valjalo je usuglasiti s navedenim zakonima i Statutom Općine.
Predsjednik Ivan Crnković predlaže dopunu Poslovnika člankom 32. koji glasi:
„Općinski načelnik i zamjenik načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća daju svečanu
prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: "Prisežem da ću dužnost
općinskog načelnika/zamjenika obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati
Ustava, zakona i Statuta Općine Skrad, i da ću se zalagati za svekoliki napredak Općine Skrad
i Republike Hrvatske."
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno općinskog
načelnika i njegovog zamjenika, a oni nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i
izgovaraju "Prisežem".
U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi dvije primjedbe na Poslovnik, i to na članak 2. u
kojem ostaje nedorečeno što ako se Vijeće ne konstituira u navedenim rokovima, te smatra da
bi općinski načelnik ili zamjenik načelnika trebali prisustvovati sjednicama Vijeća.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će se na idućoj sjednici izvijestiti da li su
navedene primjedbe uvrštene u Poslovnik.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojen
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Skrad.
Točka 4.
U razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine ukupni prihodi proračuna ostvareni su u
iznosu od 2.100.630,48 kn ili 29,4 %, dok su za 2013. godinu planirani prihodi u iznosu od
7.136.600,00 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.468.456,77 kn ili 34,6%, dok su
za 2013. godinu planirani u iznosu od 7.136.600,00 kn.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je najviše podbacio šumski doprinos koji je zbog
vremenskih prilika ili neprilika ostvaren u iznosu od samo 46.000,00 kn i ističe da je
premašen iznos stavke rashodi za zaposlene zbog zapošljavanja osoba u javnim radovima što
ide preko HZZ-a. Načelnik Damir Grgurić iznosi da je iz polugodišnjeg obračuna vidljivo da
Općina nije bila širokogrudna prema udrugama, a razlog su veliki troškovi čišćenja snijega.
U raspravi g. Dubravko Grbac iznosi da je vidljivo da je zbog slabijeg ostvarenja
prihodovne strane došlo do nemogućnosti realizacije svih sufinanciranja rada udruga te se
nada da nisu ugrožene te udruge i njihov rad. Nadalje g. Dubravko Grbac postavlja pitanje da
li je ostvarenje prihoda od 30% signal za rebalans ili je procjena da će se do kraja godine
većina tih prihoda ostvariti, te moli da se obrazloži nekoliko stavaka i to: kredit Erste banke,
ostali nespomenuti prihodi – na što se odnose, stavka - ostali rashodi poslovanja ostvareni su
u većem iznosu od planiranog, sufinanciranje kamata za uređenje fasada, te ga interesira da li
je na šparnim sijalicama doista moguća ušteda s obzirom da je dosta velik iznos utrošen za
javnu rasvjetu. Planirana je rekonstrukcija ceste Divjake-Pečišće, da li je to općinska cesta i
da li bi ju Općina uopće trebala sanirati, monografija - da li se predviđa kraj istraživanja
arhiva i da li ćemo dočekati objavu monografije, Vatrogasnoj zajednici Općine Skrad su
doznačena sredstva u iznosu od samo 27.000,00 kuna te je nekada vatrogasna inspekcija znala
obilaziti i tražiti da se držimo zakonskih okvira. G. Dubravko Grbac iznosi da se za sanaciju
ceste Sleme-Žrnovac planiraju dosta velika sredstva za mali broj stanovnika, i da li je to
ekonomski isplativo, te ga na kraju interesira kako je ostvarenje za projekt sustav javne
odvodnje Skrada i cestu Sleme-Žrnovac identičan u lipu.
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Načelnik Damir Grgurić smatra da je još rano za rebalans i da je ostvarenje proračuna
30% jer Općina još nije digla kredit za realizaciju projekata – sustav javne odvodnje Skrada i
cesta Sleme-Žrnovac koje je potrebno najprije isfinancirati i zatim zatražiti povrat novaca od
IPARDA, još nisu doznačena sredstva pomoći od PGŽ i Države, te šumski doprinos i kada se
to ostvari biti ćemo na 85% ostvarenja. Što se tiče udruga, one neće stati s radom jer im se
doznaka sredstava izvršava prema njihovim potrebama, za uređenje fasada bi trebalo raspisati
natječaj kojim bi se mještanima sufinancirao dio kamate ili sl., struja je poskupila pa je zbog
toga velik iznos, ali je za oko 32% manja potrošnja nego dosada, pod stavkom održavanje
nerazvrstanih cesta mislilo se na izradu dokumentacije za predpristupne fondove (izrada
projekata, snimanje ceste, na monografiji se još radi, a ove godine će sredstva biti
preusmjerena na izložbu „Rođenje Skrada“, dok vatrogascima nije doznačeno jer jednostavno
nema sredstava.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je svima jasno da su svi u gabuli i Država i Županija, da
ne možemo očekivati puno donacije niti od jednih niti od drugih, da je vidljivo da će
prihodovna strana biti u podbačaju, te da će se vjerojatno trebati intervenirati i na plaćama
djelatnika za funkcioniranje Općine i da treba razmišljati o smanjenju plaća za oko 10%, kao i
da treba razmišljati i o smanjenju naknade vijećnicima također za 10%, na što predsjednik
Ivan Crnković odgovara da će se još vidjeti kakva će biti situacija.
Nakon rasprave je sa 10 glasova za i 1 protiv prihvaćen
Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad
za I. – VI. 2013. godine.
Točka 5.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine
sredstva tekuće proračunske pričuve nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka
1) U razdoblju od 01.01.–30.06.2013. godine nisu korištena sredstva tekuće proračunske
pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine.
Točka 6.
Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad.
a) U Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predlažu se: Damir Grgurićpredsjednik, Darija Juričić-član i Anita Rački–član.
b) U Odbor za proračun i financije predlažu se: Nada Podnar-predsjednik, Dubravko Grbacčlan i Josip Grgurić (Pandurjev)-član.
c) U Odbor za komunalnu djelatnost i promet predlažu se: Tonček Kezele-predsjednik, Željko
Grgurić-član i Anton Mance-član.
d) U Odbor za gospodarski razvoj, turizam malo i srednje poduzetništvo predlažu se: Danijel
Bertović-predsjednik, prof. Josip Grgurić-član i Ivana Briški Đorđević-član.
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e) U Odbor za odgoj i školstvo predlažu se Natali Ribić-predsjednik, Anita Žagar-član i Mira
Đorđević – član.
f) U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (socijalno vijeće) predlažu se: Marija Božičevićpredsjednik, Zdravko Jurković-član i Ankica Podnar-član.
g) U Odbor za sport i kulturu predlažu se: Josip Crnković-predsjednik, Duško Zatezalo-član i
Robert Cindrić.
h) U Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo predlažu se: Natali Ribićpredsjednik, Kristijan Rački-član i Igor Bukovac-član.
i) U Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa „Općina-prijatelj djece“
predlažu se: Katarina Bertović- predsjednik, Vesna Jurković-član, Anita Rački-član, Renata
Bukovac-član i Davor Štimac-član.
U raspravi g. Dubravko Grbac zahvaljuje što se u potpunosti prihvatio prijedlog SDP-a
za imenovanje članova u radna tijela Općinskog vijeća.
Nakon rasprave je sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena
Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Skrad.
Točka 7.
Predsjednik Ivan Crnković obrazlaže prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad. Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine
Skrad predlažu se: Damir Grgurić (općinski načelnik) - načelnik Stožera; Robert Bukovac
(upravitelj HŠ d.o.o. Podružnice Delnice Šumarije Skrad) – član; Davorin Jugović
(predstavnik HEP ODS d.o.o. Pogon Skrad) – član; Igor Bukovac (član iz ureda općinske
uprave) – član; Anita Rački (član iz ureda općinske uprave) – član; Željko Šporer
(predstavnik PUZS Rijeka) – član; Marija Skender (predstavnik zdravstvene ustanove) –
član; Marinko Puškarić (načelnik Policijske postaje Delnice) – član; Marko Ribić
(zapovjednik vatrogasne postrojbe VZ Općine) – član.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Općine Skrad.
Točka 8.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da se u Odbor za proslavu Dana općine predlažu:
Josip Crnković za predsjednika, te Natali Ribić, Anita Rački, Ivana Briški Đorđević i Anton
Mance za članove.
U raspravi dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje zašto nije ona, kao zamjenica
Općinskog načelnika u protekle četiri godine niti jednom bila uključena u navedeni Odbor, na
što Načelnik odgovara da ne zna.
Sa 10 glasova za i 1 suzdržanim usvojena je
Odluka o imenovanju Odbora za proslavu Dana općine.
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Točka 9.
Predsjednik Odbora za proslavu Dana općine ing. Josip Crnković izvješćuje da je
predloženi Program proslave Dana općine 2013. godine, već dobrim dijelom i odrađen, te se
iz prijedloga Programa briše održavanje memorijalnog nogometnog turnira „Mario NaglićJoga“, koji će se ubuduće održavati u Brod Moravicama, te se mijenja i sat otvorenja izložbe
„Rođenje Skrada sa 17,00 na 18,00 sati i smotra i revija pasa sa 9,00 na 11,00 sati. Pučka
proslava na gornjem parkiralištu održava se 16., a ne 25. kolovoza.
Bez rasprave je s navedenim izmjenama jednoglasno usvojen sljedeći
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća prijedlog Programa proslave Dana općine
Skrad 2013. godine.
Točka 10.
Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja Općine Skrad ing. Josip Crnković
izvješćuje da je na objavljeni Javni poziv za dodjelu javnih priznanja i nagrada pristiglo šest
prijedloga. Odbor predlaže da se svim prijedlozima dodijele javna priznanja i nagrade i to:
a) POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 1.000,oo kuna
1. Barbari Rački, za iznimna postignuća u šahu
2. Nadi Podnar, za 45 godina volonterstva u crkvenom zboru.
b) POHVALNICU
1. Udruzi mladih „Initium“, u povodu 5-te godišnjice rada i postojanja Udruge, za osobit
doprinos u poboljšanju kvalitete društvenog života na području Općine Skrad
2. Kinološko društvu „Skrad“, u povodu 10-te godišnjice rada i postojanja Društva, za
značajan doprinos u promoviranju kinologije.
c) ZAHVALNICU
1. Slavku Štefančić, posmrtno, za dugogodišnji rad u Župi Sv. Izidora ratara
2. Nevenki Grgurić-Delač, za postignute rezultate na literarnom području.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2013. godinu.
Točka 11.
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2013. godini imenuju se
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen
obilježjima, dok je dana 07. listopada 2013. godine predviđeno da se u Domu kulture održi
svečani koncert u povodu Dana neovisnosti.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2013. godini.
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Točka 12.
U članku 2. stavak 3. Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća,
članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika ("Službene novine
Primorsko-goranske županije" 32/09.) naknada za zamjenika općinskog načelnika u iznosu od
"2.500,00 kn" zamjenjuje se iznosom od "500,00 kn".
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća,
članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
Točka 13.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je za nabavku traktora ponukan ovogodišnjim
troškovima za čišćenje snijega koji iznose oko 400.000,00 kn, što je skoro vrijednost traktora,
a prema jednoj ponudi učešće za nabavku traktora bi iznosilo 10 tisuća eura, s mjesečnom
ratom od 7.200,00 kn, za što smatra da ima smisla da se kupi traktor. To ne znači da će
Općina čistiti područje cijele Općine i sve pravce, već jedan dio, a privatni kooperanti nas
tada ne bi mogli ucjenjivati satnicama čišćenja, jer su satnice u nekim drugim općinama puno
niže. Načelnik Damir Grgurić ističe da je razlog nabavke traktora za čišćenje snijega
smanjenje troškova čišćenja snijega, da možemo biti konkurentni privatnim poduzetnicima
koji su ucjenjivali Općinu, a postoji mogućnost da se na traktor ugrade škare, pa bi se vršilo i
ljetno održavanje cesta koje je Općina također dužna raditi.
U raspravi dipl.ing. Mira Đorđević postavlja pitanje koja snaga traktora bi morala biti,
na što načelnik Damir Grgurić odgovara 105 konja. G. Dubravko Grbac postavlja pitanje da li
postoje sredstva za tu namjenu, na što načelnik Damir Grgurić odgovara da će se to riješiti
rebalansom, te da ove godine ističe kredit za obnovu Doma kulture. G. Dubravko Grbac
dodaje kako sezonski djelatnik za čišćenje snijega nije možda najbolje rješenje, zbog brige o
stroju i ostalome.
Nakon rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka
1) Općinsko vijeće Općine Skrad suglasno je da se pokrene postupak javne nabave za
kupnju traktora za čišćenje snijega.
Točka 14.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je Osnovna škola dostavila Općinskom vijeću
na usvajanje Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Odjel predškolskog odgoja i
naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad koji je donio Školski odbor Osnovne škole Skrad 09.
srpnja 2013. godine. Tim Pravilnikom utvrđuju se mjerila i postupak upisa djece u odjel
predškolskog odgoja i naobrazbe, organizacija rada s novoupisanim polaznicima Vrtića,
financiranje Vrtića od strane roditelja i uvjeti pod kojima dijete može biti ispisano iz Vrtića.
U raspravi ing. Josip Crnković iznosi da je Pravilnik u redu, ali da kao roditelj djeteta s
posebnim potrebama smatra da bi trebali biti više socijalno orijentirani i da djeca s posebnim
potrebama dobiju više bodova, kako bi se i oni mogli upisati u vrtić.
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G. Vjekoslav Pintar izvješćuje da je Pravilnik izašao zbog toga što se prijavilo više
djece nego što se može upisati, te je trebalo iznaći najjednostavnije rješenje. Pravilnik je
donio Školski odbor koji ga šalje Općinskom vijeću na suglasnost. G. Vjekoslav Pintar ujedno
izvješćuje da je situacija u Skradu takva da u narednim godinama broj djece u vrtiću neće
prelaziti dvadeset, te da će sva djeca stoga moći biti upisana.
Načelnik Damir Grgurić predlaže da Vijeće ne da suglasnost na Pravilnik, već da se
zatraži izmjena Pravilnika u tom dijelu, tj. da se doda stavak koji bi glasio da dijete s
teškoćama u razvoju ima direktan upis u vrtić, na što g. Vjekoslav Pintar odgovara da se iz
jednog izdvojenog slučaja kao što je dijete s teškoćama u razvoju ne može reći da li je netko
dobio premalo ili previše bodova, jer kod bodovanja postoji više stavaka, te da se o tome da li
dijete s teškoćama u razvoju može ići u vrtić ili ne, brine Služba koja se bavi takvom djecom.
G. Vjekoslav Pintar nadodaje da nitko ne kaže da se dijete s teškoćama u razvoju neće upisati
u vrtić, no ako bi diktirali direktne upise, možda bi došli do toga da ćemo možda godišnje
imati desetero djece i tri pomoćnika koji će s njima raditi, te da Država diktira ostale uvjete
budući da su za svaku postavljenu dijagnozu vjerojatno propisani određeni uvjeti (kako u
vrtić, na koji način u vrtić, da li ima pomoćnika ili pratitelja i dr.).
Dr.sc. Josip Grgurić smatra da bi trebalo staviti poseban članak za djecu s teškoćama u
razvoju, ali to se ne može sada odrediti, jer postoji standard za djecu s teškoćama u razvoju za
upis u vrtiće i škole i potrebno ga je naknadno razraditi.
G. Vjekoslav Pintar iznosi da Državni pedagoški standard daje osnovu svega toga, a za
djecu s teškoćama u razvoju piše koje dijete i s kojim teškoćama u razvoju može ići u redovan
vrtić. Ukoliko prema pravilima Države dijete može ići u vrtić, temeljem bodovanja u
Pravilniku dobiti će prednost pri upisu u vrtić. Ovaj Pravilnik može se dorađivati, te će
temeljem zahtjeva Općinskog vijeća za izmjenu, Školski odbor na idućoj sjednici donijeti
izmjene Pravilnika.
Načelnik Damir Grgurić postavlja pitanje tko Vijeću garantira da će se te izmjene
usvojiti, na što g. Vjekoslav Pintar odgovara da ne vidi razlog zašto se izmjene ne bi
prihvatile kada su članice Školskog odbora i članice Općinskog vijeća, učitelji, osobe koje je
delegirala Županija.
G. Hrvoje Đaković postavlja pitanje što se dobiva usvajanjem ili neusvajanjem
Pravilnika, na što g. Vjekoslav Pintar odgovara da Vijeće daje suglasnost na Pravilnik, a ako
ne da suglasnost, vratiti će se u postupak poništenja kompletnog natječaja za upis djece u
Vrtić i napraviti će se novi troškovi.
Načelnik Damir Grgurić predlaže da Školski odbor prihvati dopunu Vijeća, koje će
zatim dati suglasnost, budući da se i sada suglasnost Vijeća traži retroaktivno.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da Školski odbor nije imao nekih problema oko
prihvaćanja tog Pravilnika, pa smatra da neće biti problema ni ubuduće i također nije za to da
se natječaj poništi, jer je ove godine upisano jedno dijete s teškoćama u razvoju što znači da
niti jedno dijete s teškoćama u razvoju nije oštećeno, te da se poništavanjem natječaja neće
dobiti ništa, a djeca koja nisu sada upisana neće biti upisana niti novim natječajem. Da se novi
natječaj raspisuje, bila bi suglasna jedino da je oštećeno dijete s teškoćama u razvoju, a onda
bi bila i za to da se natječaj poništi.
G. Dubravko Grbac iznosi da je natječaj proveden bez suglasnosti Općinskog vijeća na
Pravilnik i stoga ga ne bi trebalo poništavati, kad je ionako proveden bez suglasnosti, te
predlaže da se Pravilnik dopuni ili izmijeni i dopunjeni Pravilnik dostavi Općinskom vijeću
na suglasnost.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da je u ovom slučaju pogriješena procedura i
predlaže zaključak koji je nakon rasprave usvojen sa 10 glasova za i 1 protiv
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Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad daje suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima
upisa djece u Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad uz
napomenu da je potrebno doraditi članak 4., a vezano uz točku 14. koja se odnosi na
bodovanje djece s teškoćama u razvoju pri upisu u Dječji vrtić.
2) Zadužuju se g. Melita Rački-Burić, g. Katarina Bertović i dr.sc. Josip Grgurić da
Školskom odboru Osnovne škole Skrad dostave prijedlog izmjene Pravilnika.

Sjednica zaključena u 19,35 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Ovjerovitelji zapisnika
Mira Đorđević
Josip Crnković

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković
bacc.ing.sec.
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