ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
14. listopada 2013. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, 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: Milivoj Rupe
Neopravdano odsutni: Zapisničar: Anita Rački
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da vijećnici, prije dnevnog reda, imaju pravo
postaviti dva pitanja predsjedniku Vijeća, općinskom načelniku ili zamjenici općinskog
načelnika.
G. Dubravko Grbac iznosi prigovor predsjedniku Vijeća jer su na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća uz predsjednika Vijeća sjedile g. Katarina Bertović i g. Natali Ribić, protiv
kojih nema ništa, ali smatra da je u takvim prigodama uz predsjednika Vijeća mjesto
njegovim potpredsjednicima koji su legitimno izabrani i time predstavljaju Općinu.
G. Dubravko Grbac ujedno iznosi, a što je primijetio i dopisnik koji je na svojoj
stranici dao svoj komentar na izvršene radove na odvodnji i vodovodu, da je izostala
koordinacija odgovornih i da se moglo učiniti nešto više jer je ostalo nešto nesaniranih
udarnih rupa u ulici Šiljar, što se moglo odmah odraditi s izvođačima radova, jer je ostalo
viška asfaltne mase.
Drugo pitanje g. Dubravka Grbca odnosi se na međunarodni susret gljivara u Skradu
koji su organizirali Udruga gljivara „Ožujka“ iz Rijeke i Općina Skrad na kojem se okupilo
oko 300 gljivara. G. Dubravko Grbac iznosi da je to je manifestacija koja je vjerojatno za
pozdraviti, ali ljubitelji prirode i gljiva s našeg područja su nezadovoljni ovom
manifestacijom jer ove jeseni gljive nisu rodile u tolikoj mjeri pa smatraju da se stvara
konkurencija koja nije prihvatljiva za naše mještane, te ga interesira koliko je Općina Skrad
utrošila sredstava i ako je bilo utrošenih sredstava s koje pozicije su utrošena i u kojem
iznosu.
Predsjednik Ivan Crnković priznaje da je greška njegova što potpredsjednici nisu
sjedili uz njega na svečanoj sjednici, te da će iduće godine to biti drugačije posloženo.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da novinari imaju pravo pisati svašta te da je s
Komunalcem koji je bio izvođač radova bilo dogovoreno da se rupe saniraju, što nije
učinjeno, dok je za međunarodni susret gljivara utrošeno 2.000,00 kn za postavljanje izložbe i
biti će plaćeno s pozicije turistička promidžba, te ujedno nadodaje da bi bilo najbolje da se u
Skradu ništa ne događa, te da nije dobro ako se nešto napravi, a nije dobro ako se ništa ne
napravi.
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Dr.sc. Josip Grgurić želi da ga se izvijesti o provedbi odluke o držanju pasa na
području Općine te je mišljenja da se provedba odluke ne rješava na adekvatan način, jer je
ove godine bilo nekoliko slučajeva ugriza pasa.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da u 20 godina postojanja Općine ovakvo izvješće
nije bilo davano niti je traženo, a ako nečiji pas nekoga ugrize je samo krivica vlasnika psa, a
ne Općine, te kako komunalni referent može spriječiti da nečiji pas nekoga ugrize. Načelnik
Grgurić iznosi da će se vijećnicima u roku od 15 dana dostaviti traženo izvješće.
Dipl.teol. Katarina Bertović iznosi da su joj se mještani sela Rogi i Buzin, kao
vijećnici Općinskog vijeća obratili sa pitanjem da li će se u dogledno vrijeme sanirati cesta
Kupjak-Rogi i na koji način.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da se cesta Kupjak-Rogi dijeli na dvije općine, te je
Općina Ravna Gora vlasnik prvog dijela ceste, a drugi dio je vlasništvo Općine Skrad, te da bi
došli do svog dijela prvo moramo popraviti ravnogorski dio. Svake godine se cesta popravlja,
a u planu je da se asfaltiranje ceste kandidira na natječaj IPARD ili neki drugi natječaj.
Dipl.ing. Mira Đorđević traži da se na Vijeću prezentiraju granice između Općina
Ravne Gore i Skrada, a prema Sporazumu koji je potpisan 19.05.2006. godine, kako bi se
vidjelo koliko je ta granica nama od koristi, koliko smo financijski izgubili, a i dosta žitelja
Općine Skrad ne zna do kuda seže ta granica. Dipl.ing. Mira Đorđević ujedno iznosi da je
nakon svečane sjednice Općinskog vijeća organizirana zakuska u Tranzit restoranu, te da su
vijećnici i svi ostali doživjeli veliko razočarenje pruženom uslugom, a Općina je uskočila
zakupcu restorana sa željom da mu se pomogne, kako bi u turističkom pogledu dao svoj
doprinos Skradu, te smatra da bi ga se trebalo upozoriti da zauzvrat barem jednom godišnje
bude usluga kako treba s obzirom da su bili prisutni ljudi iz Županije, Države i lokalnih
samouprava.
Načelnik Damir Grgurić se slaže s dipl.ing. Mirom Đorđević i iznosi da nema što
nadodati te da je smatrao da nije potrebno tražiti ugostiteljske usluge od nekog izvan Skrada.
G. Dubravko Grbac se ispričava što se ponovno javlja u ovom dijelu sjednice, ali je
prozvan od strane vijećnice Đorđević, pa mora dati i odgovor, te iznosi da u ovom Vijeću
sjedi kao vijećnik kojeg je na zadnjim izborima izabrao određeni broj birača i tu je u funkciji
da se zalaže za razvitak Općine i boljitak svih građana. G. Dubravko Grbac iznosi da je, kada
se donosila odluka o granici između Skrada i Ravne Gore, g. Mira Đorđević sjedila u Vijeću
te je tada trebala sve znati i mogla postavljati pitanja, a ne sada postavljati pitanja načelniku
Grguriću koji tada nije bio niti načelnik niti član Vijeća, a osim toga što god se donosilo u
onom vremenu od osam godina dok su SDP i g. Dubravko Grbac bili u vodstvu naše Općine,
u bilo koje vrijeme se može izmijeniti bilo koji ugovor ili odluka, te smatra da se ne treba
raspravljati o nekim stvarima koje su bile pred nekoliko godina, što bili bilo samo gubljenje
vremena, na što dipl.ing. Mira Đorđević odgovara je to bilo gubljenje novaca i da ima osjećaj
da je to bio politički dogovor.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da će se traženo pripremiti za iduću sjednicu.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
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Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
Odluka o raspodjeli rezultata u 2012. godini
Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.09.2013.g.
Prijedlog člana Općine Skrad u Nadzorni odbor «Komunalca» d.o.o. Delnice
Odluka o izmjeni Odluke o početnoj visini naknade za prodaju zemljišta
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6. Kezele Bojan i Tanja, Zamolba za sufinanciranje troškova dječjeg vrtića
7. Grupa građana (Jakovac Anita i Vilim, Kružić Ivan i dr.), Zamolba za smanjenje
iznosa za komunalni doprinos
Predsjednik Ivan Crnković predlaže da točka 5. bude Izvješće radne grupe o prijedlogu
za izmjenu Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Odjel predškolskog odgoja i
naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad, umjesto predložene točke Odluka o izmjeni Odluke o
početnoj visini naknade za prodaju zemljišta.
Dr.sc. Josip Grgurić podsjeća da je na prošloj sjednici rečeno da će se za ovu sjednicu
pripremiti materijal u vezi objekata na Šiljaru i postavlja pitanje zašto to nije točka ovog
dnevnog reda, na što predsjednik Ivan Crnković predlaže da to bude točka dnevnog reda iduće
sjednice.
Dnevni red je usvojen sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim glasom.
Točka 1.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da u zapisniku piše da će čestica na Šiljaru koštati oko
450.000,00 kuna, na što ima primjedbu i iznosi da će nas koštati ukoliko se objekat ne
napravi, te da bi trebali raspravljati zašto nije započeta gradnja objekta.
Predsjednik Ivan Crnković odgovara da se o tome sada ne može raspravljati jer je
takav podatak iznesen na sjednici i da je tako i napisano u zapisniku, te da je sam dr.sc. Josip
Grgurić tražio da zapisnik bude skroz detaljan i da će se ubuduće zapisnik pisati prema
Poslovniku
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je usvojen.
Točka 2.
G. Dubravko Grbac iznosi da je ova Odluka rezultat činjeničnog stanja, jedino što se
može reći , a to je i Klub SDP-a zaključio, da je to prvi puta u 20 godina kako postoji Općina
da se desio manjak prihoda i da je Općina poslovala s minusom, koji i nije tako velik, ali ono
što ih zabrinjava je da je taj minus u ovoj godini daleko povećan i da je za šest mjeseci ove
godine iznosio skoro 450.000,00 kn, te je takvo kretanje neprihvatljivo i da bi trebalo povesti
računa da se rebalansima proračuna financijski plan korigira u smislu da takav rezultat u
konačnosti ne bude jer poslovanje s minusom nije prihvatljivo.
Predsjednik Ivan Crnković iznosi da Općina financijski dobro i stoji s obzirom da je
kriza u cijeloj Državi, a i zima je napravila svoje, dok načelnik Damir Grgurić iznosi da su
izostale pomoći od PGŽ i Države.
Nakon rasprave je sa 7 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim usvojena
Odluka o raspodjeli rezultata u 2012. godini
Viškovi i manjkovi u 2012. godini raspoređuju se na sljedeći način:
- višak prihoda od nefinancijske imovine pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine
u iznosu od 110.486,80 kuna
- višak prihoda poslovanja pokriva manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od
177.973,29 kuna,
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- višak prihoda poslovanja pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od
497.483,00 kuna,
- konačni manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 79.842,85 kuna, a pokriti će se
sredstvima proračuna u 2013. godini.
Točka 3.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju od 01.01. do 30.09.2013. godine
sredstva tekuće proračunske pričuve nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka
1) U razdoblju od 01.01.–30.09.2013. godine nisu korištena sredstva tekuće proračunske
pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-30.09.2013. godine.
Točka 4.
Komunalac d.o.o. Delnice dostavio je obavijest da dosadašnjim članovima Nadzornog
odbora mandat ističe 22. siječnja 2014. godine i traži da Općina Skrad predloži osobu koja će
zastupati Općinu Skrad u sljedećem četverogodišnjem mandatu, dok odluku o imenovanju
članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva.
G. Anton Mance predlaže da član Nadzornog odbora «Komunalca» bude predsjednik
Vijeća Ivan Crnković.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena sljedeća
Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora «Komunalac» d.o.o. Delnice
1) Ivan Crnković iz Skrada, V.Selce 17 predlaže se za imenovanje člana Nadzornog
odbora «Komunalac» d.o.o. Delnice.
Točka 5.
Dipl.teol. Katarina Bertović i dr.sc. Josip Grgurić predlažu da se Školskom odboru
Osnovne škole Skrad predloži izmjena Pravilnika i to tako da djeca s teškoćama u razvoju ne
podliježu postupku bodovanja, te da o upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje
Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o
psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje
Dječji vrtić može ponuditi.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad Školskom odboru Osnovne škole Skrad predlaže izmjene
Pravilnika i to:
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a) U članku 4. točka 14. se briše, a točke 15., 16., 17., 18. i 19. postaju 14., 15, 16., 17. i 18.
b) Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:
„Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.
O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece Dječjeg
vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i
potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može
ponuditi.
Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje
centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, uz obvezu odazivanja na
poziv Dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta za
integraciju djeteta u redovite programe, uključivanje u posebnu odgojno-obrazovnu
skupinu s posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju ili uključivanje u drugi
odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.“
Točka 6.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da su Bojan i Tanja Kezele podnijeli zamolbu za
sufinanciranje troškova dječjeg vrtića u Rijeci kojeg pohađa njihov sin Dorian budući da su
prijavljeni u Skradu, a žive i rade u Rijeci.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen sljedeći
ZAKLJUČAK
1) Općinsko vijeće Općine Skrad nažalost nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi Bojana i
Tanje Kezele za sufinanciranje troškova dječjeg vrtića za Doriana Kezele.
Točka 7.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da je grupa građana (Anita i Vilim Jakovac, Ivan
Kružić i dr.) podnijela zamolbu za smanjenje iznosa komunalnog doprinosa na području
Općine Skrad, jer su u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
prisiljeni podnijeti zahtjeve za legalizaciju njihovih objekata.
Bez rasprave je jednoglasno usvojen sljedeći
ZAKLJUČAK
1) Općinsko vijeće Općine Skrad nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi za smanjenje
iznosa za komunalni doprinos, te će se komunalni doprinos za nezakonito izgrađene
objekte na području Općine Skrad plaćati u skladu s važećom Odlukom o
komunalnom doprinosu Općine Skrad.
Sjednica zaključena u 18,35 sati.
Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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