ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad održane
24. ožujka 2014. godine u vijećnici Općine Skrad s početkom u 18,00 sati
Nazočni: Ivan Crnković, Josip Crnković, Katarina Bertović, Tonček Kezele, Anton Mance,
Milivoj Rupe, Dubravko Grbac, Melita Rački-Burić, Josip Grgurić, Mira Đorđević
Ostali nazočni: Dalibor Šoštarić – ravnatelj Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ,
Damir Grgurić – općinski načelnik, Natali Ribić – zamjenica općinskog
načelnika, Vjekoslav Pintar i Barbara Renka – predstavnici sredstava javnog
priopćavanja
Opravdano odsutni: Hrvoje Đaković
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 da je do pred neko vrijeme funkcionirao prijevoz putem
Autotransa iz Skrada do Delnica i natrag, a prema nekim informacijama izgleda da te linije
više nema te ga zanima da li se misli situacija popraviti i građanima omogućiti ponovo takav
linijski prijevoz putnika, te postavlja pitanje da li su dobivena neka sredstva za elementarnu
nepogodu 2013. godine i da li su korištena za ublažavanja posljedica građanima po prijavama,
te što je s uplatnicama za komunalnu naknadu.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da se od javnog linijskog prijevoza putnika
odustalo jer njime putuje mali broj građana, a imamo i željeznički prijevoz, te izvješćuje da je
za tu liniju Općina Skrad mjesečno plaćala oko 5.200,00 kn, što je nama dosta veliki trošak i
ugrožava proračun, a općine Brod Moravice i Ravna Gora nisu htjele sudjelovati u
sufinanciranju. Načelnik Damir Grgurić iznosi da je Primorsko-goranska županija za
elementarnu nepogodu u 2013. Općini Skrad doznačila oko 40.000,00 kn, isti iznos mora
osigurati i Općina, te bi se s isplatom šteta krenulo od 01. travnja, dok bi uplatnice za
komunalnu naknadu trebale biti dostavljene do kraja ovog mjeseca, a razlog kašnjenja je što
komisija mora obići pojedine obiteljske kuće za koje je uočeno da imaju veću površinu od
prijavljene.
Dr.sc. Josip Grgurić predlaže mogućnost da se izvidi da li je za potrebe nemoćnih i
potrebitijih moguća dopuna Pravilnika o korištenju općinskog automobila, na što načelnik
Damir Grgurić odgovara da dopuna nije potrebna jer općinski auto koristi svatko tko izrazi
želju da ga koristi, a pokazatelj je i povećanje stavke za benzin, te nadodaje da djelatnici
Općine voze svakoga prema potrebi i sve je evidentirano.
Dr.sc. Josip Grgurić iznosi da je tražio da se napravi nadopuna Pravilnika o korištenju
automobila da se odredi tko i kada ima pravo, u kojim uvjetima, a ne kako se tko sjeti, na što
načelnik Damir Grgurić odgovara da od dopune neće biti ništa, jer ako je taj Pravilnik bio
dobar ranije, zanima ga zašto i sada ne bi bio dobar, dok dr.sc. Josip Grgurić iznosi da sada
nema javnog prijevoza i želi da se to stanje regulira, te naglašava da nije za uskraćivanje
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prijevoza nekome. Načelnik Damir Grgurić postavlja pitanje kako bi se reguliralo prevoženje
autom, da li visinom dohotka ili što im djeca nisu tu ili po nekoj drugoj šemi.
Predsjednik Ivan Crnković smatra da nema potrebe dorađivati Pravilnik jedino ako
dođe do zloupotrebe korištenja automobila, te da nema smisla da se oko toga komplicira, na
što načelnik Damir Grgurić iznosi da se može zakomplicirati tako da se zabrani korištenje
auta, jer ima slučajeva da ljudi imaju visoka primanja, djeca žive izvan Skrada i nema ih tko
odpeljati do doktora ili drugdje i što onda napraviti s takvim slučajevima.
Dipl.ing. Mira Đorđević iznosi da se s obnovom mlina krenulo pred četiri godine u
aktivnu obnovu i s obzirom da je uređenje mlina pri kraju interesira ju u kojoj je to fazi i kada
bi moglo biti u punom sjaju za otvorenje kao zanimljiva turistička destinacija. Dipl.ing. Mira
Đorđević ujedno iznosi da je Pins pokrenuo u svojim aktivnostima nekoliko zahvata vezanih
za pokretanje turizma kao što su preuzimanje ulaznica, uređenje staza i sl. te ju zanima da li
su rezultati već vidljivi. Na kraju još postavlja pitanje da li su sredstva za dječji vrtić uvijek
dostatna da se može podmiriti troškovi za repromaterijal potreban za vrtić.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da je projekt mlina pri kraju, te se čeka da Hrvatske
vode urede korito rijeke Dobre od izvorišta do ulice J.B.Blaža, a otvorenje mlina se planira za
Dan općine. Načelnik Damir Grgurić iznosi da od prošle godine Pins upravlja izletištem
Zeleni vir, sredstva od ulaznica podijeljena su na TZ i Pins koji je dužan uložiti dio sredstava
u rekonstrukciju Zelenog vira, a dio sredstava od ulaznica pripada i JU Priroda. Najveći teret
je podnijela Općina koja je pored odvoza smeća izvršila popravak mostova prema Lošcu, a
ostalo će se izvršiti ove godine. Načelnik Damir Grgurić ujedno iznosi da je sa Osnovnom
školom potpisan sporazum za financiranje Dječjeg vrtića u iznosu od 390.000,00 kn i ako u
vrtiću nešto fali za to je kriv Ravnatelj škole.
Ing. Tonček Kezele iznosi da se na prošloj sjednici raspravljalo o granicama između
općina Skrad i Ravne Gore te postavlja pitanje da li je rasprava u vezi toga gotova ili će se
nastaviti, jer ako je napravljena šteta treba to utvrditi.
Načelnik Damir Grgurić odgovara da Vijeće treba donijeti odluku da li treba ponovo
pokrenuti pitanje tih granica, treba vidjeti koji je postupak vraćanja teritorija, da li ima smisla
i političke volje i ako vijećnici zatraže pitanje će se proslijediti odvjetniku.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Ivan Crnković predlaže sljedeći

Dnevni red
1. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ, Plan poslovanja i programa Centra za
2014.g.
2. Usvajanje zapisnika s 4. i 5 . sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad
3. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Skrad kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za
2014.g.
5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture za
2014.g.
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014.g.
7. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2013.g.
8. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2013.g.
9. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
10. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2013.g.
11. Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2014.g.
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12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
13. Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Skrad
14. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad
15. Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Skrad 2014.-2020.
16. Gradska knjižnica Rijeka, Izvješće o radu Županijskog bibliobusa
Predsjednik Ivan Crnković predlaže dopunu dnevnog reda, točku 17. – LRA Pins
zamolba za davanje suglasnosti za stupanje u GEIE – Europsku ekonomsku interesnu
skupinu.
Dnevni red je s navedenom dopunom jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Ravnatelj Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ Stara Sušica g. Dalibor
Šoštarić obrazlaže Plan poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
za 2014. godinu. U Planu poslovanja je navedeno da se pored obavljanja djelatnosti koje su
utvrđene Statutom ustanove planira rad na šest projekata i to: provedba i priprema EU
projekata, razvoj i promocija autohtonih proizvoda, programi razvoja poljoprivrede na
području PGŽ, revitalizacija i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, projekt Stara Sušica i
ruralni razvoj na području PGŽ koji su detaljnije obrazloženi u prijedlogu Plana. U privitku je
priložen i financijski plan za 2014. godinu kojim očekivani prihodi i rashodi iznose
3.075.000,00 kn, od čega 80% financira PGŽ, a preostali dio sufinanciraju JLS, te ujedno
izražava nezadovoljstvo jer za 2013. i 2014. godinu postoji dug Općine prema Centru. G.
Dalibor Šoštarić ujedno iznosi da se u 2014. godini planira promjena naziva Ustanove u
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali dr.sc. Josip Grgurić, g. Dubravko Grbac, ing.
Tonček Kezele i predsjednik Ivan Crnković sa 9 glasova za i 1 suzdržanim usvojen je
Zaključak
1) Općinsko vijeće Općine Skrad prihvaća Plan poslovanja i programa za 2014. godinu
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ Stara Sušica.
Točka 2.
Dipl.ing. Mira Đorđević izvješćuje nazočne da u Vijeću više neće djelovati kao
nezavisna članica, već je sada članica stanke ORAH.
Dr.sc. Josip Grgurić osvrće se na zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća u vezi
održavanja simpozija pedijatara i iznosi da je uputio pismo Načelniku jer je smatrao da nije
upoznat sa svim razlozima zbog kojih se održavaju simpoziji pedijatara, te izvješćuje da je
odluka da to bude zadnji simpozij u Skradu jer nema podršku lokalne zajednice i dalje će se
održavati u nekom drugom gradu koji to želi prihvatiti.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je jako žalosno, ako je defibrilator bio kamen
sputavanja za daljnje održavanje simpozija.
Dr.sc. Josip Grgurić ujedno iznosi da je kontaktirao voditeljicu Ministarstva zdravlja
Vesnu Štimac da vidi kako bi se nabavka defibrilatora realizirala za Skrad iz programa
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prevencije kardiovaskularnih bolesti, koja ga je uputila da se Općina, ako joj je defibrilator
potreban, obrati PGŽ koja će procijeniti da li je nužno potreban Općini Skrad.
Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je jednoglasno usvojen.
Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Skrad je usvojen sa 9 glasova za i 1
protiv.
Točka 3.
Odlukom o kreditnom zaduženju Općine Skrad kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
Općina Skrad će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kredita bez valutne klauzule za
financiranje projekta „Rekonstrukcija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme
Skradsko – Žrnovac“. Općina Skrad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima: iznos kredita:
650.000,00 kuna, po nominalnoj kamatnoj stopi: 4,89% godišnje, fiksna, proporcionalna
metoda obračuna kamate, iznos kamata: 30.857,94 kuna, bez počeka, na rok otplate od 2
godine u 8 tromjesečnih rata, uz mogućnost prijevremene otplate bez naplate naknade, uz
naknadu za odobrenje kredita u iznosu od 1.300,00 kuna, a sredstvo osiguranja kredita je
zadužnica Općine Skrad. Ovom Odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da zaključi ugovor o
kreditu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Skrad kod
Erste & Steiermarkische bank d.d.
Točka 4.
U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Skrad za 2014. godinu se iza članka 14.
dodaje novi članak 14.a koji glasi: „U 2014. godini Općina Skrad će se zadužiti u iznosu od
682.157,94 kune i to za: 1. financiranje projekta „Rekonstrukcija kolničke konstrukcije
nerazvrstane ceste Sleme Skradsko-Žrnovac“. Ukupni očekivani iznos duga na kraju 2014.
godine iznosit će 422.647,87 kuna.“. U članku 15. stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i
dodaju se riječi „uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.“, dok se u članku 20. stavak
4. mijenja i glasi: „Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za
reviziju Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu u roku od 15
dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće Općine Skrad“.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Skrad za 2014. godinu.
Točka 5.
Odlukom o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu se u izvorima prihoda dodaje stavka – komunalni doprinos u
iznosu od 100.000,00 kn, pa ukupni prihodi iznose 1.130.000,00 kn, dok se planira da će se
pored već planiranih radova, sredstva utrošiti i za potporni zid na gornjem parkiralištu u
iznosu od 70.000,00 kn i izradu projektne dokumentacije za vodovod Gorica – Zakrajc (dio) u
iznosu od 30.000,00 kn.
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Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, sa 9 glasova za i 1
suzdržanim usvojena je
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Točka 6.
U Odluci o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2014. godinu pod A) Izvori prihoda se briše stavka - komunalni doprinos, pa se i ukupna
sredstva za ostvarenje Programa smanjuju sa 1.322.700,00 kn na 1.222.700,00 kn, dok se pod
B) Održavanje komunalne infrastrukture briše stavka – potporni zid na gornjem parkiralištu,
te se predviđen iznos od 50.000,00 kn za izradu projektne dokumenta za vodovod Gorica –
Zakrajc smanjuje na 20.000,00 kn.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je
usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama održavanja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Točka 7.
Predsjednik Ivan Crnković izvješćuje da u razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine
sredstva tekuće proračunske pričuve nisu korištena.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka
1) U razdoblju od 01.01.–31.12.2013. godine nisu korištena sredstva tekuće proračunske
pričuve.
2) Ovom Odlukom prihvaća se izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za
razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine.
Točka 8.
Prihodi za ostvarenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2013. godini bili su planirani u iznosu od 70.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 38.551,43
kn, odnosno 55,1 %, dok je Program i izvršen u istom iznosu i to za: nerazvrstanu cestu Sleme
Skradsko-Žrnovac (dio) i program poticanja razvoja malog gospodarstva.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac, jednoglasno je
usvojeno
Izvješće o ostvarenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
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Točka 9.
Prihodi za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
bili su planirani u iznosu od 1.151.200,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.069.782,57 kn,
odnosno 92,9 %, dok je Program izvršen u istom iznosu, te su neki radovi izvršeni u nešto
manjem iznosu od planiranog.
Bez rasprave je jednoglasno usvojeno
Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu.

Točka 10.
U Izvješću načelnika Damira Grgurića o namjenskom korištenju sredstava šumskog
doprinosa za 2013. godinu je naznačeno da na dan 31. prosinac 2013. godine ukupno
ostvareni prihod od šumskog doprinosa iznosi 221.647,63 kuna, te da su sredstva šumskog
doprinosa korištena planirane radove na vodoopskrbnom sustavu Skrada u iznosu od
112.037,21 kuna, za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hlevci u iznosu od 45.293,10 kn za
radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Divjake-Pečišće u iznosu od 46.975,00 kuna i
za nerazvrstanu cestu Sleme Skradsko – Žrnovac (dio) u iznosu od 17.342,32 kune.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno
je usvojeno
Izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2013.g.

Točka 11.
Odlukom o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2014. godini imenuju se
delegacije za obilježavanje blagdana koje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće na spomen
obilježjima, dok je dana 07. listopada 2014. godine predviđeno da se u Domu kulture održi
svečani koncert u povodu Dana neovisnosti.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovala dipl.teol. Katarina Bertović, jednoglasno
je usvojena
Odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2014. godini.

Točka 12.
Odlukom o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova osniva se Povjerenstvo
za ravnopravnost spolova Općine Skrad. Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća
Općine Skrad i osniva se s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u javnom i
društvenom životu Općine Skrad. U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova predlažu se:
Katarina Bertović za predsjednicu, Darija Juričić za člana i Melita Rački-Burić za člana.
Povjerenstvo u sklopu svoje nadležnosti provodi aktivnosti za unaprjeđivanje prava na
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ravnopravnost spolova u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne
politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011. - 2015. godine.
U raspravi g. Mira Đorđević predlaže da predsjednica povjerenstva umjesto
predložene Katarine Bertović bude Natali Ribić što su jednoglasno prihvatili svi vijećnici.
S navedenom izmjenom jednoglasno je usvojena sljedeća
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Točka 13.
Odlukom o izdavanju službenog glasila Općine Skrad određuje se izdavanje službenog
glasila Općine Skrad, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način
distribucije, te troškovi izdavanja. Službeno glasilo Općine Skrad tiska se i izdaje u svrhu
objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa
Statutom Općine Skrad, donosi Općinsko vijeće Općine Skrad, a sukladno odredbama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih
akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne
samouprave, kao i svih drugih akata Općinskog vijeća Općine Skrad, općinskog načelnika
Općine Skrad i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom
Općine Skrad i drugim propisima. Naziv službenog glasila Općine Skrad je »Službene novine
Općine Skrad« (u daljnjem tekstu »Službene novine«). U »Službenim novinama« objavljuju
se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom
glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili
općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema
zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.
Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao g. Dubravko Grbac jednoglasno je
usvojena
Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Skrad.
Točka 14.
U Statutu Općine Skrad u članku 2. stavak 2. iza riječi "Hlevci" dodaju se riječi
"Hosnik, Hribac", dok se u članku 89. stavak 2. riječi “Primorsko-goranske županije"
zamjenjuju riječima "Općine Skrad".
Bez rasprave jednoglasno je usvojena
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad.
Točka 15.
Načelnik Damir Grgurić iznosi da je dosadašnji Projekt ukupnog razvoja istekao te je
potrebno izraditi novi Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad za razdoblje 2014.-2020. godine
kojeg će izraditi Pins d.o.o. Projekt ukupnog razvoja Općine Skrad 2014.-2020. sadržavati će
sljedeća poglavlja: uvod, prirodna obilježja, stanovništvo, analiza postojeće situacije, swot
analiza, procjena potreba, strategija razvoja do 2020. godine, usklađenost s drugim strateškim
dokumentima, mogući izvori financiranja i provedba PUR-a.
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Nakon kraće rasprave u kojoj je sudjelovao dr.sc. Josip Grgurić je jednoglasno
usvojena
Odluka o izradi «Programa ukupnog razvoja Općine Skrad 2014.-2020.»
Točka 16.
Sukladno odredbama Ugovora o pružanju usluga Županijskog bibliobusa Gradska
knjižnica Rijeka dostavila je Izvješće o radu Županijskog bibliobusa za 2013. godinu u kojem
su navedeni podaci o rasporedu stajališta, satnici, udaljenosti u kilometrima, kao i podaci o
broju i strukturi članova, broju posjeta, posudbi knjižnične građe i podaci o knjižničnom
fondu. Iz financijskog izvješća je vidljivo da troškovi Županijskog bibliobusa iznose
603.564,85 kn u čijem financiranju sudjeluju PGŽ, JLS i mjesne knjižnice.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dr.s. Josip Grgurić i dipl.teol. Katarina
Bertović, informacija je primljena na znanje.
Točka 17.
LRA „Pins“ d.o.o. Skrad podnijela je zamolbu za davanje suglasnosti LRA „Pins“ za
stupanje u GEIE – Europsku ekonomsku interesnu skupinu putem društva bez kapitala s
ciljem boljeg korištenja EU sredstava i njihova upravljanja putem EU projekata.
Uključivanjem u ovu aktivnost polučili bi se bolji rezultati privlačenja bespovratnih EU
sredstava te uspostavila bolja komunikacija s talijanskim sudionicima u gradnji ekonomskih,
društvenih i kulturnih odnosa.
Bez rasprave je jednoglasno usvojena
Odluka
1) Općinsko vijeće Općine Skrad daje Lokalnoj razvojnoj agenciji PINS d.o.o. Skrad
suglasnost za stupanje u GEIE – Europsku ekonomsku interesnu skupinu putem
društva bez kapitala.

19,35 sati.

Zapisničar
Anita Rački

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Crnković bacc.ing.sec.
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